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บทที่ ๑ 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

๑.ข้อมูลทั่วไป 

              โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๙๐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๘๙๒๔๒โทรสาร ๐๓๔-๕๘๙๔๔ e-mail dsl_kn@hotmail.com      
website  http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีเนื้อ
ที่  ๖๘  ไร่  ๑ งาน  ๙๔  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่บ้านท่าหวี   บ้านจันอุย  บ้านท่าเสา  บ้านทุ่งนานางหรอก   
บ้านลาดหญ้า ตําบลวังด้ง 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๑๖  จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลําใย)  
ในขณะดํารงสมณศักดิ์  พระครูกาญจโนปมคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พลเอกอรุณ  ทวาทศิลป  
ในขณะดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙  และประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือให้มีสถานศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาสําหรับบุตรหลานของประชาชนในตําบลลาดหญ้า  รวมทั้งบุตรหลายของกําลังพลในกองพล
ทหารราบที่ ๙   ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา  โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นําชุมชนตลอดจนอดีต
ผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่  ๙  ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มี  
ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  พลเอกสัญชัย  รัชตะวรรณ  ในขณะดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙  
พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อลําใย)  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันตํารวจตรีไตรรงค์  สุขเจรียงพร  
อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้ริเริ่มนําโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็น
โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์  จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอําเภอ      
หนึ่งโรงเรียนในฝ๎นขึ้น  ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง        
คณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙  และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่  ๙ 
พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ป๎จจุบัน ผู้ปกครอง นักเรียน  คณะครู  ตลอดจนศิษย์เก่า      
ได้ดําเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีท่ีเข้มแข็ง  โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้แก่  สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปภัมภ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติ  รับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม         
เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี”  และได้นําเสนอผ่านความเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ 
นายอดิศัย โพธารามิก  ได้ลงนามประกาศ  ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น  คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน  เช่น  
ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นผู้นําร่วมกับโรงเรียนในเครืออ่ืน ๆ  ทั้งหมด ๑๐  
สถานศึกษา  ได้แก่ 
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๑.  โรงเรียนเทพศิรินทร์    
๒.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
๓. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี   
๔. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี 
๕. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค    
๖. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี 
๗. โรงเรียนเทพศิรินทร์  ขอนแก่น   
๘. โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ 
๙. โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ  
๑๐. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๑๑. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์) 

สีประจําโรงเรียน เขียว เหลือง   
ปรัชญาของโรงเรียน “น  สิยา โลกวฑฺ  ฒ  โน”  หมายความว่า  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” 

 

เครื่องหมายโรงเรียน 
 

 
 
 
 
  
 

ดวงอาทิตย์ หมายถึง  พระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟูาภาณุรังษี 
      สว่างวงศ์ (ผู้ประทานตรา) 
  อักษร “ม” หมายถึง  หม่อมแม้น ชายาสุดที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาฯ 
  ช่อดอกรําเพย มากจากคําว่า “รําเพย”ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ 
    พระราชชนนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ดอกรําเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 
     ธงประจ าโรงเรียน 
 
 
 

 

สีธง เป็นแถบสีเขียว – เหลือง 2 แถบ ซึ่งเป็นสีประจําวันพฤหัสบดีตามตําราพิชัยสงคราม พร้อมทั้ง 
เป็นสีของใบและดอกรําเพยอีกด้วย 
 

พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 

. 
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้ประทานแก่โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2466 
“น สิยา โลกวฑ̣ฒโน” 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้เมตตาอธิบายความหมายไว้ว่า “คนเราบางคนเกิด
มารกโลก ทํานองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ทําให้เสียเงินเสียทองกําจัด และรกชัฏขวากหนาม
บางอย่างเป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยเบียดเบียนผู้อ่ืนจัดว่าเป็นคนรกโลก 

อย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่าสู้แต่สัตว์บางชนิดไม่ได้ 
 

อักษรย่อ 
ท.ศ.ล. 

 
ชื่อภาษาอังกฤษ 

Debsirinladya Kanchanaburi School 
 

แผนที่โรงเรียน 
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๒.ข้อมูลผู้บริหาร 

รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ที ่ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1 นายมานพ ประเสริฐสิน พ.ศ.2516 - 2517 รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ 
2 นายวิเชียร กระแจะจันทร์ พ.ศ.2517- 2524 ครูใหญ่ 
3 นายเสริญ แต้มแก้ว พ.ศ.2524 - 2528 อาจารย์ใหญ่ 
4 นายชาลี พงษ์พัว พ.ศ.2528 - 2535 อาจารย์ใหญ่ 
5 นายเสนอ มีใจดี พ.ศ.2535 - 2543 อาจารย์ใหญ่/ผู้อํานวยการโรงเรียน 

6 นายสมบัติ อํานวย พ.ศ.2544 - 2547 ผู้อํานวยการโรงเรียน 

7 นายศุภชาติ ถนอมมิตร พ.ศ.2547 - 2553 ผู้อํานวยการโรงเรียน 

8 นางปราณี ปูานนาค พ.ศ.2553-2555 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
9 นายคณิต  ชูลาภ พ.ศ.2555-2563 ผู้อํานวยการโรงเรียน 

10 นางวิชญาณี บุญทวี พ.ศ.2563-ป๎จจุบัน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

๑. ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
- นางวิชญาณี บุญทวี  

  - โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๐๑๐  
  - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
  - สาขา บริหารการศึกษา  

- ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
จนถึงปัจจุบัน  
- เป็นเวลา 1  ปี 2 เดือน 

 ๒.รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  -  ชื่อ นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย   
  -  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา  
  - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - โทร ๐๘๗-๙๐๑๒๕๗๔  
   - E-mail : S_sirirattana@hotmail.com 
 ๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  - นายยศวัฒน์ ทับทิม  

- วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
   - โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๐๔๔๕๐๕  
   -E-mail : narongrit.ka2523@gmail.com  
   - รับบผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ,กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน 

mailto:S_sirirattana@hotmail.com
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๓.ข้อมูลครูและบุคลากร     

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อํานวยการ 
 

1 - - ๑ ๕๐ ๒8 
รองผู้อํานวยการ ๑ ๑ - - ๒ ๔๘ ๑8 
ครูประจําการ ๗ ๓4 - ๓4 7 39 19 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๔ - ๕ - ๒๖ 3 
นักการ / ภารโรง - ๑ ๑ - - ๕๑ 11 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 
ยาม - - - - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ) ๑ 5 ๓ 3 - ๔๐ ๑๒ 

รวม ๑๑ ๔5 ๔ 42 10 ๔๓.๑๖ ๑๔.๐๐ 
 

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 46  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ครูผู้ช่วย  -  คน  คิดเป็นร้อยละ   00.00 
ครู คศ. ๑  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.70 
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๒  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.63 
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๓  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.09  
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๔  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.43 
จํานวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ําสุด/ปี.  ๒๔   ชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี   ๘๐   ชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี    ๕๒   ชั่วโมง 
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๔.  ข้อมูลนักเรียน ( ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
   ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ คน 
   ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอนแต่ละระดับชั้น 
 

แผนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น 
แผนการรับ รับจริง 

ห้อง จ านวน นร. ห้อง จ านวน นร. 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 200 5 200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 200 5 200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 200 5 200 

รวม 15 600 15 600 
 

แผนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น 

แผนชั้นเรียนรายปี 
รวม 

วิทย์-คณิต ภาษาจีน ทั่วไป ทวิศึกษา 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
ห้อง 

จ านวน 
นร. 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
ห้อง 

จ านวน 
นร. 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 

รวม 9 270 3 120 3 120 3 120 18 630 
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ข้อมูลนักเรียน ( ปีการศึกษา ๒๕๖4) 
   ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑,2๕๐ คน 
   ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอนแต่ละระดับชั้น 
 

แผนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น 
แผนการรับ รับจริง 

ห้อง จ านวน นร. ห้อง จ านวน นร. 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 200 5 200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 200 5 200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 200 5 200 

รวม 15 600 15 600 
 

แผนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น 

แผนชั้นเรียนรายปี 
รวม 

วิทย์-คณิต ภาษาจีน ทั่วไป ทวิศึกษา 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
ห้อง 

จ านวน 
นร. 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
ห้อง 

จ านวน 
นร. 

ห้อง 
จ านวน 

นร. 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 90 1 40 1 40 1 40 6 210 

รวม 9 270 3 120 3 120 3 120 18 630 
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ข้อมูลนักเรียน 
1. ข้อมูลนักเรียน (ของปีการศึกษาสิ้นสุดปีการศึกษา 2563) 
  1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,150  คน 
  2) จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 835  คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 101 94 195 39.00 
ม.2 5 106 81 187 37.40 
ม.3 5 88 79 167 33.40 

รวมทั้งหมด 15 295 254 549 36.60 
ม.4 3 36 68 104 34.66 
ม.5 4 36 51 77 19.25 
ม.6 4 36 69 105 26.25 
รวม 11 108 178 286 26.00 

รวมทั้งหมด 26 403 432 835 32.11 
  
 ข้อมูลนักเรียน (ของปีการศึกษาสิ้นสุดปีการศึกษา 2564) 
  1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,250  คน 
  2) จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 832  คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๕ ๑๐๔ 81 ๑85 ๓7.๐๐ 

ม.๒ ๕ 82 90 172 ๓4.๔๐ 

ม.๓ ๕ 95 76 ๑71 ๓4.2๐ 

รวม ๑๕ ๒81 ๒47 528 ๓5.2๐ 

ม.๔ ๓ 54 ๖9 ๑23 41.00 

ม.๕ 3 28 65 93 31.00 

ม.๖ ๔ 34 54 88 22.00 

รวม 10 116 188 304 30.40 

รวมทั้งหมด 25 397 435 ๘๓2 33.28 
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  3) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  701   คน คิดเป็นร้อยละ     
91.28     . 
  4) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……..คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
  5) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ…………-………คน คิดเป็นร้อยละ……-... 
  6) จํานวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ………………-…………..…คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
  7) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-.…คน คิดเป็นร้อยละ……-... 
  8) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)     -     คน คิดเป็นร้อยละ    -     . 
  9) สถิติการขาดเรียน / เดือน       62        คิดเป็นร้อยละ   8.07     . 
  10) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น .............-......... คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
  11) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน     167      คน คิดเป็นร้อยละ    100     .  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน.     105      คน คิดเป็นร้อยละ    100     . 
  12) อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1 : 15     . 
 

๕.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้ 

เขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้ามีพ้ืนที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อ
ที่ประมาณ   71,512   ไร่ มีจํานวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

ประกอบด้วยหมู่บ้าน  
หมู่ที่  1  บ้านลาดหญ้า  หมู่ที ่ 2  บ้านท่าเสา  หมู่ที ่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก  หมู่ที ่ 4  บ้านท่าหวี  
หมู่ที่  5  บ้านจันอุย  หมู่ที่  6  บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  7  บ้านหนองแก 

จ านวนประชากรใน ต าบลลาดหญ้า 
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ที่มา  :  http://www.ladya-sao.go.th/about  
 

 
จํานวนหลังคาเรือน  :  8,160  หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  :  27,220 คน 
   ชาย : 18,336  คน 
   หญิง : 8,884   คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladya-sao.go.th/about%20วันที่%2028%20มีนาคม%202559
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ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อลําไย 
สถานศึกษาในตําบลลาดหญ้า มีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ 

 โรงเรียนกาญจนบุรีเก่า(อุดมราษฎร์วิทยา)  ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนบ้านจันอุย  ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี  ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนวัดลาดหญ้า  ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนบ้านท่าหวี ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนวัดหัวเขาพุประดู่(วัดมหาราช)  ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)  ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนวัดพุน้อย  ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71190 

 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งนานางหรอก ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 

 
 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี   
  อาชีพหลัก คือ รับราชการทหาร  
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000246
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000246
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000246
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000244
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000244
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000244
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023e
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023e
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023e
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023b
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023b
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300023b
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000238
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000238
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000238
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000218
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000218
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a03000218
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300020c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300020c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a0300020c
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a030001f8
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a030001f8
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a030001f8
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a030001f8
http://thailand.kapook.com/place.php?id=4f3219d89eb19f4a030001f8
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
        ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา ได้แก่ 
เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
1. ธนาคาร                            2          แห่ง 
2. โรงแรมและสนามกอล์ฟ           5         แห่ง     ได้แก่ 
          2.1 บ้านพูนทรัพย์รีสอร์ท                             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 
          2.2 เพชรไพลินรีสอร์ท                                ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 
          2.3 บริษัทบิลเลี่ยนสตาร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย 
          2.4 บริษัทไมด้ากอล์ฟคลับ                            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 
          2.5 ภูฟูาสวยรีสอร์ท                                    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 
3. ป๎๊มน้ํามันขนาดเล็ก               1         แห่ง              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก     
4. โรงงานอุตสาหกรรม              1         แห่ง       ได้แก่    
          4.1 บริษัทเขมราชการสร้างจํากัด                    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 
5. ฟาร์มไก่                           3        แห่ง       ได้แก่ 
          5.1 บริษัทซีพี                                           ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย 
6. ฟาร์มหมู                           1        แห่ง       ได้แก่ 
          6.1 ฟาร์มหมู นายฉุกเฉียว เฉลิมประเวศวงศ์       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี         
7. ฟาร์มปลา                         -         แห่ง                                  
8. อุตสาหกรรมเครื่องป๎้นดินเผา    1        แห่ง       ได้แก่    
          8.1 บริษัทซีแอนพีศิลาดล จํากัด                    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า       
9. โรงสีขนาดเล็ก            2        แห่ง       ได้แก่    
          9.1 โรงสีข้าวชุมชนตําบลลาดหญ้า                  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี         
          9.2 โรงสีข้าวของนายสมนึก  พิสูตร                 ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย        
10. สหกรณ์                          -         แห่ง                          
11. เลี้ยงปลาในกระชัง              -         แห่ง               
12. ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์          -         แห่ง                        
13. ตลาดนัด                         1        แห่ง       ได้แก่                       
          13.1 ตลาดนัดบริเวณข้างศูนย์เครือค่ายกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหวี 
  

มวลชนจัดตั้ง 
          - กลุ่มสตรีประจําตําบล                       จํานวน  199    คน 
          - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน         จํานวน  200    คน 

ที่มา  :  http://www.ladya-sao.go.th/about 
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3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 1. นักเรียนส่วนหนึ่งมีครอบครัวที่แตกแยก พ่อ แม่ แยกทางกัน ทําให้ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ทําให้

นักเรียนขาดความดูแลจากผู้ปกครอง   
 2. นักเรียนส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน ทําให้ขาดการสนับสนุนจากทางบ้านในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์

การเรียนที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให้ ทําให้การจัดการเรียนการสอนบางเรื่องอาจจะต้องชะงักลงบ้าง 
 3. โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดนัด ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ วันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ทําให้

นักเรียนออกนอกเส้นทาง ไปแวะตลาดนัด ทําให้มาโรงเรียนสาย 
 4. การพัฒนาในด้านสภาพแวดล้อมบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากกําลังพลทหารราบที่ 9 ใน

เรื่องการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       ๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 
    โอกาสของ โรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้สะดวกในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้  อีกทั้งยังอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่น      
ถึง ๒ ส่วน คือ เทศบาลตําบลลาดหญ้า และองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ทําให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการศึกษาเช่นการได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า จัดซื้อเครื่อง
ดนตรีเพ่ือได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์จากวัดทุ่งลาดหญ้า ที่ส่งครูพระมาสอนวิชา
ศีลธรรม   และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน และยังได้รับการสนับสนุนช่วยเรื่องทุนต่างๆ ที่นํามาพัฒนา
โรงเรียนได้ และเนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับกองพลทหารราบที่ ๙ จึงได้รับการดูแลในเรื่อง การพัฒนา ด้าน
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยอาศัยกาลังพลจากกองพลทหารราบที่ ๙   ส่วนข้อจากัดของโรงเรียนคือการ
ขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในด้านกาลังทรัพย์มีน้อย เนื่องจากความยากจนทําให้ โรงเรียนต้อง
พ่ึงตนเอง      และหางบนอก มาสนับสนุนเท่าที่กําลังความสามารถจะทําได้ 
  ข้อจ ากัด 
   การได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในด้านกําลังทรัพย์มีน้อย 
เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนมากกว่า ๗๐ % ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีฐานะยากจน ทําให้โรงเรียน
ต้องพ่ึงพาตนเองในด้านงบประมาณ เพ่ือมาสนับสนุนการจัดการศึกษาตามกําลังความสามารถเท่าที่จะทําได้ 
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๖. โครงสร้างหลักสูตร 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดทําโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยมีสัดส่วนสาระการเรียนรู้ดังตารางต่อไปนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  (ม.๑ – ม.๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือการศึกษาต่อได้ 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือการศึกษาต่อได้ 
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หลักสูตรทวิศึกษา สาขาสถาป๎ตยกรรม สาขางานช่างก่อสร้าง (MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียนคิดเป็นชั่วโมงต่อปี 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ศา
สน

าแ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

รวม 

ม.ปลาย 80 80 80 80 40 40 80 80 100  
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือการศึกษาต่อได้ 
๗. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด ๘,๗๒๗ เล่ม การสืบค้นหนังสือ 
และการยืม - คืนใช้ระบบ PLS จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็น ๕๑๓ คน/วัน สถิติ
นักเรียนใช้บริการห้องสมุดสูงสุด เดือนพฤศจิกายน ต่ําสุด เดือนมิถุนายน 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จํานวน ๒ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องสืบค้นข้อมูล    จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์   จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ศิลปศึกษา  จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย  จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีสากล  จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องจริยธรรม    จํานวน ๑ ห้อง 
ธนาคารโรงเรียน    จํานวน ๑ หลัง 

๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๕๗ เครื่อง 
ประเภทการเชื่อมต่อ ( ) ADSL  ( ) ใยแก้วนาแสง  ( ) Sattlelite  ( ) อ่ืน ๆ 

ความเร็วอินเทอร์เน็ต ( ) ๑๐๐Mbps  ( ) ๕๐๐Mbps  () 1000Mbps ( ) อ่ืนๆ 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน ๙๙ เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ เครื่อง 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จานวน 28 เครื่อง 
จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฉลี่ย ๕๕๐คน/วัน  

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 28 เครื่อง 
จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๖4 เฉลี่ย 63๐คน/วัน  

คิดเป็นร้อยละ ๗6.54 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 28 เครื่อง 
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   ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องแนะแนว 
2.ลานกีฬา 
3.ห้องสืบค้นข้อมูล 
4.ห้องสมุดโรงเรียน 

๑๑๖ ครั้ง 
๑๓๖ ครั้ง 
๑๐๖ ครั้ง 

๒,๓๔๔ ครั้ง 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ห้องแนะแนว 
2.ลานกีฬา 
3.ห้องสืบค้นข้อมูล 
4.ห้องสมุดโรงเรียน 

236 ครั้ง 
423 ครั้ง 
๑35 ครั้ง 

๒,563 ครั้ง 
 
๕.แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดทุ่งลาดหญ้า 
2. เขาชนไก่ 
3. วัดกาญจนบุรีเก่า 
4. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ 
5. พระราชวังบางประอิน 
6. วัดนิเวศธรรมประวัติ 
7. ตลาดโก้งโค้ง 
8. พระราชวังบ้านปืน 
9. วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) 
10. วัดข่อย 
11. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 
12. หาดเจ้าสาราญ 
13. ตลาดสะพานโค้ง 
14. วัดไผ่โรงวัว 
15. วัดลาพญา 
16. ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสาหร่าย 

30 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 



ห น้ า  | ๑๗ 

 

 

   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  

สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดทุ่งลาดหญ้า  
2. เขาชนไก่  
3. วัดกาญจนบุรีเก่า  
4. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ  
๕.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติตําบลลาดหญ้า 

30 
3 
1 
1  

๓๗ 
 
 

๘. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑. พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ)  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า ผู้มีความเชื่ยวชาญด้าน

ศาสนา การสอน การบรรยายธรรม 
๒. นายบุญชัย เขียวแก้ว ให้ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน เพลงเหย่ย เพลงฉ๋อย การทําขวัญนาค 
๓. นายบุญโกย ยื่นเครือ ให้ความรู้เรื่องการแสดงพ้ืนบ้านกะเหรียง และการแสดงของชาวพม่า 
๔. นายนพพน สุวรรณให้ความรู้เรื่องช่างไม้และงานไม้ 

 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖4 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
1. พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ)  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า ผู้มีความเชื่ยวชาญด้าน

ศาสนา การสอน การบรรยายธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๘ 

 

 

๙. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ 
๑.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ๒.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๔.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๕.กลุ่มนโยบายและแผน   ๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป 

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

กลุ่มบริหาร
นโยบายและ

แผน 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
-กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานทะเบียน
วัดผล 
-งานพัฒนา
หลักสูตร 
-งานวิจัย 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 

- -งานการเงิน 
-งานพัสดุ 
-งานสารบัญ 
-งานตรวจสอบ
ภายใน 

-งานบุคคล งานอาคาร
สถานที่ 
-งานสวัสดิการ 
-งาน
โสตทัศนูปกรณ ์
-งาน
ประชาสัมพันธ ์
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย 
-งานสัมพันธ์
ชุมชน 

-งานปกครอง
และกิจการ
นักเรียน 
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
-งานส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
นักเรียน 
-งานระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

งานแผนงาน 
-งานสารสนเทศ 
-งานเทคโนโลย ี
-งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 

สมาคมนักเรียนเก่า 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สภานักเรียน 
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๑๐.ผลการด าเนินการ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 

ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน 
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สถานศึกษาพอเพียง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 
รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวักาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 
รางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัดในโครงการพลังคิด
สะกิดโลก 

กระทรวงพลังงาน 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ทีมชายและทีมหญิง การ
แข่งขันกาบัดดี้ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ประจําปี 
2557 ถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม
ราชกุมารี” 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์ ประเภททีมกาบัดดี้”ทีมชายและทีมหญิง 
รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬา กาบัดดี้ ประเภทเยาวชนชาย 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูร
เกมส์” ประเภทกีฬากาบัดดี้ ประเภททีมชาย 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูร
เกมส์” ประเภทกีฬากาบัดดี้ ประเภททีมหญิง 
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  ปี 2557 
รายการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

สพฐ. 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปีการศึกษา 2557 ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนและสถานศึกษามี
ความเป็นเลิศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

สํานักพระพุทธศาสนา 
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ปีการศึกษา 2558 

ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน 
MOE Award ประเภทสถานศึกษา สพฐ. 
คะแนนสอบจากสํานักทดสอบมาตรฐานการศึกษา (สทศ.) ได้รับรางวัล
ผลการสอบมีคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของเขตพ้ืนที่ฯ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

รางวัลเหรียญทอง เยาวชนชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
31 จันทบูรณ์เกมส์ 16-27 มีนาคม 2558 จังหวัดจันทบุรี   

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

รางวัลเหรียญทอง เยาวชนชายทีม การแข่งขันกาบัดดี้ เยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 
2558  
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2559 
รางวัลชมเชยทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย แข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะใน
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

สํานักพระพุทธศาสนา 
รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด แข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์  ในงาน
มหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สพฐ. 

 

ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4- 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา 2559 สพฐ. 

 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รายการแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4- ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา 2559 
รับรางวัลชนะเลิศ สื่อวิดีโอ หัวข้อ "เยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความ
เป็นไทยสู่สังคม" สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
รางวัลชนะเลิศ สื่อวิดีโอ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" 
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ความภาคภูมิใจของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2559 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
 

รางวัลเหรียญทองแดง กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 
2559 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.4-ม.6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559  
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
1. นางสาวกิติมา  สาลี 
2. นางสาวพรรอร  หอมชื่น 
3. นายพุฒิพงศ์  สุขเกษม 
4. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน 
5. นางสาวสิริภรณ์  ไพรเถื่อน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางกมลณัชส์  กลมกลึง 
2. นางสมพร ผาดํา 

สพฐ. 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 กลุ่มสาระศิลปะ นาฏศิลป์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
1. นายกรกฏ  เอ่ียมทอง 
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล 
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม 
4. นายจักรกฤษณ์  นันท์จิรสิน 
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง 
6. นางสาวชวัลรัตน ์ พุทธชู 
7. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง 
8. นายวีรพล  ทองจุล 
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง 
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ําเงิน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ 
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม 
3. นายคณิต  ชูลาภ 
 

สพฐ. 
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นักเรียน 
 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกุลยา  ปานหว่าง 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางทัศนา  ใจภักด ี

สพม.8  

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวราตรี  ครุธเครือ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นายฐิติโชต ชูธญัญะ 

สพม.8  

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงชนิดา สุนจิรัตน์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวสนทยา แช่มนิล 

สพม.8  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นางสาวกมลชนก พึงประสพ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นายฐิติโชต ชูธญัญะ 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นายถิรายุ สุริยธน 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางเงาแข ด้วงศรี 

สพม.8 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. นางสาวธัญญลักษณ์ วิเศษสิงห์ 
                           2. นางสาวสรัญญา คล้ายแค 
                           3. นางสาวอัญชลี เทียนชัย 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวสนทยา  แช่มนิล 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวมัณฑนา พุทธา 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

สพม.8 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายกิจจา ต่ายแพร 
                           2. เด็กชายพงศฑร บันเทิง 
                           3. เด็กชายภูริทัศน์ นามแคน 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา , นางพิชานันท์ จันทมัด 

สพม.8 
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นักเรียน 
 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. นางสาวกิตติมา สาลี 
                           2. นางสาวพรรณอร หอมชื่น 
                           3. นายพุฒิพงศ์  สุขเกษม 
                           4. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน 
                           5. นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถื่อน 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสมพร  ผาดํา , นางกมลณัชส์  กลมกลึง 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงเบญญาภา  โชคพิรุณทอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นางสาวน้ําทิพย์  สุวรรณ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางจันทร์ศิริ  ชูวา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดมารยาทไทย  ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.เด็กหญิงปริมประภาพร ติณภูมิ 
                           2.เด็กชายสุภาพ ปรีเปรม 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางกมลณัชส์ กลมกลึง , นางสาวปรียาวดี วัลลา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การประกวดมารยาทไทย  ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.นางสาวพรพิมล มานพ 
                           2.นายอดิชาติ  เปรมกมลพันธ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสมพร ผาดํา , นายสิทธิชัย ชะบา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.เด็กหญิงสายฝน ทิวาพัฒน์ 
                           2.เด็กหญิงสุธิมา กลิ่นจันทร์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ,ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปาน
ดํารงค์ 
 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงณัฐวดี ยะถา 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวสิริยากร  เลิศล้ํา 
 

สพม.8 
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นักเรียน 
 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวเบญจมาศ นิลทะระ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสิริยากร  เลิศล้ํา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาววรัญญา บุตรวังหิน 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสิริยากร  เลิศล้ํา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1- ม.3 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงศิริรัตน์ พยัคสุวรรณ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสิริยากร  เลิศล้ํา 

สพม.8 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.8  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4- ม.6 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวสุพรรณี  เหมือนแดง 
ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสิริยากร  เลิศล้ํา 

สพม.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๕ 

 

 

 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ -สกุลนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมที่แข่งขัน/ระดับเขต/

ระดับภาค/ระดับประเทศ 
รางวัลที่
ได้รับ 

ครูผู้ฝึกซ้อม 

1.นางสาวกิติมา สาลี 
2.นางสาวธมลวรรณ สิมขุนทด 
3.นายพุฒิพงษ์ สุขเกษม 
4.นาวสาววริศรา เปี่ยมท่าน 
5.นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถื่อน 

การประกวดโรงงานคุณธรรม ม.4-
ม.6 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นางสมพร  ผาดํา 
2.นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 

1.นายกรกฏ เอ่ียมทอง 
2.นายกฤษณะ กิ่งแล 
3.นายจตุพล ผิวชอุ่ม 
4.นางสาวจันทนิภา จิตรบรรจง 
5.นางสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง 
6.นายธนพัฒน์ ละว้า 
7.นางสาววรรณิสา พุกประเสริฐ 
8.นายวีรพล ทองจุล 
9.นางสาวสุภาษิณี ศรีสว่าง 
10.นางสาวเสาวลักษณ์ หมีน้ําเงิน 

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.
6 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นางจันทร์วดี รักษ์อาจ 

1.เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญบาง 
2.เด็กหญิงอลิษา พุทธา 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )  
ม.1-ม.3 ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

1.นางพัชรียา แซ่เจา 
2.นายจรัญ มูลจันทร์ 

1.นายชัยณรงค์ บัวเงิน 
2.นางสาวพัชรวี ดีเกษม 

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 ระดับภาค 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1.นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
2.นายโอภาส ขันทะ 

1.เด็กชายณัฐวุฒิ อักขะระ 
2.เด็กชายนภดล แน่งน้อย 
3.เด็กชายรัฐพล ชํานาญกุล 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.1-ม.3 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ 
2.นายนคร เรืองศรี 

1.นายชัยณรงค์ บัวเงิน 
2.นางสาวพัชรวี ดีเกษม 

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 ระดับชาติ 

เหรียญทอง 1.นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
2.นายโอภาส ขันทะ 
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ชื่อ -สกุลนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมที่แข่งขัน/ระดับเขต/

ระดับภาค/ระดับประเทศ 
รางวัลที่
ได้รับ 

ครูผู้ฝึกซ้อม 

1.เด็กหญิงชนาภา เสริมสุข  การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.
1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

นางทัศนา ใจภักดี 

1.นายสาวพิชญานันท์ พลายงาม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-6 ระดับเขต 

เข้าร่วม นายฐิตโิชต ชูธัญญะ 

1.เด็กหญิงทิพย์สุดา สายใหม่ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสนทยา แช่มนิล 

1.นางสาวชนิดาภา ทองภามี  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

นางสนทยา แช่มนิล 

1.เด็กหญิงมุทิตา ครุฑเครือ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.
1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

นางเงาแข ด้วงศรี 

1.นาวสาวมาริสา ผินแสง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.
4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญเงิน นายฐิตโิชต ชูธัญญะ 

1.นางสาวน้ําทิพย์ แสงทอง การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง นางเงาแข ด้วงศรี 

1.เด็กหญิงจีรนันท์ ไพรเถื่อน 
2.เด็กหญิงภัทรภร ยางสูง 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) 
 ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เข้าร่วม นางทัศนา ใจภักดี 

1.เด็กหญิงอรกช ปานขาว การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1.นางสาวนันทิยา บุรีรักษ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญเงิน นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1.เด็กหญิงปนัดดา เซี่ยวฉี่ 
2.เด็กหญิงปภาวดี บํารุงญาติ 
3.เด็กหญิงวลัยพรรณ แพรสุวรรณ์ 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.
3 ระดับเขต 

- 1. นางสาวสุภาพร  ศรี พุทธา 
2. นางพิชานนัท์  จันทมัด 

1.เด็กนายนธกาน สมประสงค์ 
2.เด็กหญิงสุนิษา ฮ้อวิลัย  

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใฃ้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เข้าร่วม 1. นางกมลฉัตร  โล่ห์ สุวรรณ 
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรหม 

1.นายจิรวัฒน์ ธรรัฐณัฐกรณ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน เข้าร่วม 1. นางกมลฉัตร  โล่ห์ สุวรรณ 
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2.นายภานุวัฒน์ ศรีปานมั่น คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.3 ระดับเขต 

2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรหม 

1.เด็กหญิงวนิดา อินคําป๎น การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
ระดับเขต 

เข้าร่วม 1. นางสุรัชต ์ รัตนชัย 

1.นายยุทธนา เกียรติพันธ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
ระดับเขต 

เข้าร่วม 1. นางสุรัชต ์ รัตนชัย 

1.เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นทรพันธ์ 
2.เด็กชายศรราม - 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 
ระดับเขต 

เข้าร่วม 1. นางพิชานนัท์  จันทมัด 
2. นางสาวสุภาพร  ศรี พุทธา 

1.นายจีรวัฒน์ ลืมปนิติกุล การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 
ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางพิชานนัท์  จันทมัด 

1.เด็กชายภูริทัศน์ นามเคน การแข่งขันซุโดกุ ม.1-ม.3 
ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสาวนริศศา  ดวงภูเมฆ 

1.นางสาวณัฏฐณิชา ฉิมมา การแข่งขันซุโดกุ ม.4-ม.6 
ระดับเขต 

เหรียญเงิน 1. นางสาวนริศศา  ดวงภูเมฆ 

1.เด็กหญิงศิรินภา สวนแก้ว 
2.เด็กชายศุภศิษฐ์ ซื่อรัตนวงษ์ 
3.เด็กหญิงเป็นหนึ่ง ฉิมฉ่ํา 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1.นางวาสนา หนูขาว 
2.นางสมใจ พนูนาํเภา 

1.นายนัฐพงษ์ สกุลเกียรติพันธ์ 
2.นายประณัฐชัย ศรีปานมั่น 
3.นางสาวศรีจันทรา ไทยอุดม 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสาวสุภาวด ี จาวสวุรรณวงษ์ 

2. นางพนาไพร  ศิริรัตน์ 

1.เด็กหญิงปนิดา จิ๋วเจริญ 
2.เด็กชายมัชชริค โมเม่น 
3.เด็กหญิงสิริมาศ คชภูมิ 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญเงิน 1. นางรัชน ี เชือจันสา  
2. นางสมใจ  พูนนาํเภา 

1.นางสาวกิติมา สาลี 
2.นางสาวธมลวรรณ สิมขุนทด 
3.นายพุฒิพงษ์ สุขเกษม 
4.นางสาววริศรา เปี่ยมท่าน 
5.นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถื่อน 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางสมพร  ผาดาํ  
2. นายสุทธพิงษ ์ โชติรมย ์

1.นายฆนาคม งามเผ่า 
2.นายณัฐพงศ์ บุษปวณิช  
3.นายสหัสวรรษ จิระ 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  
2. นายโอภาส  ขันทะ 
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4.นางสาวสิริมา สิงสุขา 
5.นายสุภกิจ สอนเนย 
1.เด็กหญิงลลิตา แม้นจิตร การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.

1-ม.3 ระดับเขต 
เหรียญทอง 1. นายอุดมศักดิ  ชาญเลิศ 

1.นางสาวเมธาวี เต้มีย์ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นายอุดมศักดิ  ชาญเลิศ 

1.เด็กหญิงปริมประภากร ติณภูมิ 
2.เด็กชายสุภาพ ปรีเปรม 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญเงิน 1. นางกมลณชัส์  กลมกลึง 
2. นางสาวดาหวนั   เฉลิมจรัส
กุ 

1.นางสาวพรพิมล มานพ 
2.นายอดิชาติ เปรมกมลพันธ์ 

การประกวดมารยาทไทย 
 ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางกมลณชัส์  กลมกลึง 
2. นายภาณุพฒัน ์ ทิพารัตน ์

1.เด็กชายกิจจา ต่ายแพร 
2.เด็กหญิงขวัญใจ ดอนชะเอม 

การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. ว่าทีร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปาน
ดํารงค์  

2. นายนพรัตน ์ นิลเพ็ชร 

1.นายกมลชัย ชัยพนัส  
2.นางสาวสุธิมา กลิ่นจันทร์ 

การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-6 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นายสกล  ประกอบ  
2. นางภาวิณ ี เพชร สุวรรณ 

1.เด็กหญิงเมษา สุทินเผือก การแข่งขัน”ศิลป์สร้างสรรค์” 
ม.1-ม.3 ระดับเขต  

- 1. นางสิริยากร  เลิศลํา 

1.เด็กหญิงปภาวี บํารุงญาติ การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสิริยากร  เลิศลํา 

1.เด็กหญิงกัลยกร นุชนุ่ม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสิริยากร  เลิศลํา 

1.เด็กหญิงศิริรัตน์ พยัคสุวรรณ์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสิริยากร  เลิศลํา 

1.เด็กหญิงนวนันท์ นินทะระ 
2.เด็กหญิงนิติมา วงศ์ตาผา 

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เข้าร่วม 1. นางสิริยากร  เลิศลํา 

1.นายจิรายุ บัวเนตร 
2.นายทรงพล อยู่มั่น 
3.นางสาวภัคจิรา สามงามยา 
4.นายวรวุฒิ เจริญโห ้
5.นายเพชรายุธ แพรอร่าม 
6.นายเอกชัย แสงทอง  

การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นายสบุิน  ติณภูมิ 

1.นายจิรายุ บัวเนตร  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รองชนะเลิศ 1. นายสบุิน  ติณภูมิ 
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ประเภทชาย ม.4-ม.6 
ระดับเขต 

อันดับที่ 2 

1.นางสาวภัคจิรา สามงามยา การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นายสบุิน  ติณภูมิ 

1.นายทิณพัฒ สิทธิ์หา การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นายสบุิน  ติณภูมิ 

1.เด็กหญิงฐานิตา เปี่ยมอินทร์ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นายสบุิน  ติณภูมิ 

1.เด็กชายชานนท์ ดุจดา 
2.เด็กชายซอ – 
3.เด็กหญิงทิพนัน นาคแท้ 
4.เด็กชายธีรยุทธ แต้มชาติ 
5.เด็กหญิงพรทิพา – 
6.เด็กหญิงภคนันท์ ปานประเสริฐ 
7.เด็กชายภูรินทร์ เทียนทอง 
8.เด็กชายราชันย์ รักชาติ 
9.เด็กหญิงสุธิกาญจน์ แสงจันทร์ 
10.เด็กหญิงเนตรนภา แก้วเกิด 

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นางจันทร์วด ี รักษ์อาจ 

1.นายกรกฏ เอ่ียมทอง 
2.นายกฤษณะ กิ่งแล 
3.นายจตุพล ผิวชอุ่ม 
4.นางสาวจันทนิภา จิตรบรรจง 
5.นางสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง 
6.นายธนพัฒน์ ละว้า 
7.นางสาววรรณิสา พุกประเสริฐ 
8.นายวีรพล ทองจุล 
9.นางสาวสุภาษิณี ศรีสว่าง 
10.นางสาวเสาวลักษณ์ หมีน้ําเงิน 

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

ชนะเลิศ 1. นางจันทร์วด ี รักษ์อาจ 

1.นาวสาวจันทนิภา จิตรบรรจง 
2.นางสาวจันทมณี จิตรบรรจง 
3.นายสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง 

การแข่งขันระบํามาตรฐาน  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางจันทร์วด ี รักษ์อาจ  
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4.นางสาววรรณสา พุกประเสริฐ 
5.นางสาวสุภาษิณี ศรีสว่าง 
6.นางสาวเสาวลักษณ์ หมีน้ําเงิน 
1.เด็กหญิงภคนันท์ ปานประเสริฐ 
2.เด็กหญิงวริศรา ทากิระ 
3.เด็กหญิงสุธิกาญจน์ แสงจันทร์ 
4.เด็กหญิงอริสา มิตรสงเคราะห์ 
5.เด็กหญิงเนตรนภา แก้วเกิด 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางจันทร์วด ี รักษ์อาจ  

1.นางสาวจันทนิภา จิตรบรรจง 
2.นางสาวจันทมณี จิตรบรรจง 
3.นางสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง 
4.นาวสาวจุฬาลักษณ์ เหมือน
ละม้าย 
5.นางสาววรรณิลา พุกประเสริฐ 
6.นางสาวสุภาษิณี ศรีสว่าง 
7.นางสาวเสาวลักษณ์ หมีน้ําเงิน 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางจันทร์วด ี รักษ์อาจ  

1.เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพุ่ม 
2.เด็กหญิงธิติยา แก้วใส 
3.เด็กหญิงป๎ญจพร อ่ิมวงศ์ 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นางสุพรรณิกา  คม สันต์ 
2. นางทัศนา  ใจภักดี 

1.นางสาวชลธชิา เข็มภาษิต 
2.นางสาวพิจิตรา สืบกลั่น 
3.นางสาวอัญชลี นวลคํา 

ประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญ
ทองแดง 

1. นางสุพรรณิกา  คม สันต์ 
2. นางทัศนา  ใจภักดี 

1.เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขเกษม  
2.เด็กชายวีรภัทร เขียวแก้ว 

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3ระดับเขต 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก 
2. นางสาวภัททิรา  ศรีนัคริ
นทร์ 

1.นายภูชิสส ์พันธ์มัฆวาฬ 
2.นางสาวลลิตา ศิริพฤกษ์ 

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6ระดับเขต 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

1. นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก 
2. นางสาวภัททิรา  ศรีนัคริ
นทร์ 

1.เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญบาง 
2.เด็กหญิงอลิษา พุทธา 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
ระดับเขต 

ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรียา  แซ่เจา 
2. นายจรัญ  มูลจันทร ์

1.นายกิตติพงษ์ กอนจันทร์  
2.นายนันทภัทร ปานประเสริฐ 

การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายอัษฎาวุธ  ประเสริฐ ผล  
2. นายจรัญ  มูลจันทร ์
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ระดับเขต 
 

1.เด็กหญิงธันย์ชนก เหมือนหงษ์ 
2.นางสาวปฏิมกรณ์ ไชยสิงห์ 
3.นางสาวรัตติกาล แสงไฟ  

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
ระดับเขต 

เหรียญทอง 1. นายอัษฎาวุธ  ประเสริฐผล  
2. นางสาวพัชรียา  แซ่เจา 

1.นายชัยณรงค์ บัวเงิน 
2.นายสาวพัชรวี ดีเกษม  

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 ระดับเขต 

ชนะเลิศ 1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  
2. นายโอภาส  ขันทะ 

1.เด็กชายณัฐวุฒิ อักขะระ  
2.เด็กชายนภดล แน่งน้อย 
3.เด็กชายรัฐพล ชํานาญกุล 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ม.1-ม.3 ระดับเขต 

ชนะเลิศ 1. นายวิฑูรย ์ สถิตยานุรักษ์ 
2. นายนคร  เรืองศรี 

1.นางสาวกาญจนาพร ใบแสง 
2.นายภานุวัฒน์ ผาโพธิ์  
3.นางสาวศิรินญา ชัยป๎ญหา 

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
ม.4-ม.6 ระดับเขต 

เหรียญเงิน 1. นายอัษฎาวุธ  ประเสริฐผล  
2. นางสาวพัชรียา  แซ่เจา 

1.นางสาวกิติมา สาลี 
2.นางสาวธมลวรรณ สิมขุนทด 
3.นายพุฒิพงษ์ สุขเกษม 
4.นาวสาววริศรา เปี่ยมท่าน 
5.นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถื่อน 

การประกวดโรงงานคุณธรรม ม.4-
ม.6 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นางสมพร  ผาดาํ 
2.นายสุทธพิงษ์ โชติรมย์ 

1.นายกรกฏ เอ่ียมทอง 
2.นายกฤษณะ กิ่งแล 
3.นายจตุพล ผิวชอุ่ม 
4.นางสาวจันทนิภา จิตรบรรจง 
5.นางสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง 
6.นายธนพัฒน์ ละว้า 
7.นางสาววรรณิสา พุกประเสริฐ 
8.นายวีรพล ทองจุล 
9.นางสาวสุภาษิณี ศรีสว่าง 
10.นางสาวเสาวลักษณ์ หมีน้ําเงิน 

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.
6 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นางจันทร์วดี รักษ์อาจ 

1.เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญบาง 
2.เด็กหญิงอลิษา พุทธา 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )  
ม.1-ม.3 ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

1.นางพัชรียา แซ่เจา 
2.นายจรัญ มูลจนัทร ์

1.นายชัยณรงค์ บัวเงิน 
2.นางสาวพัชรวี ดีเกษม 

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 ระดับภาค 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1.นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
2.นายโอภาส ขนัทะ 
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1.เด็กชายณัฐวุฒิ อักขะระ 
2.เด็กชายนภดล แน่งน้อย 
3.เด็กชายรัฐพล ชํานาญกุล 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.1-ม.3 ระดับภาค 

เหรียญทอง 1.นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ 
2.นายนคร เรืองศรี 

1.นายชัยณรงค์ บัวเงิน 
2.นางสาวพัชรวี ดีเกษม 

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 ระดับชาติ 

เหรียญทอง 1.นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
2.นายโอภาส ขนัทะ 

 

ผลงานที่เกิดกับครู 
      ๖.  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๗  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ๗. นายโอภาส  ขันทะ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๗   ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ๘. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรมการแข่งขนัรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ๙. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๑๐.  นายโอภาส  ขันทะ  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่าง
วันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
    ๑๑.  นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรม การแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัด
นครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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    ๑๒.  นายนคร  เรืองศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม
การแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่าง
วันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน   
    ๑๓.  นางสมพร  ผาดํา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม
การแข่งขันการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – 
๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๑๔.  นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนนักเรียน
กิจกรรม การแข่งขันการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่าง
วันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 
   ๑๕.  นายชัยณรงค์  บัวเงิน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน    
การตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
   ๑๖.  นางสาวพัชรวี  ดีเกษม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน   
การตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จาก  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๑๗.  นายกรกฎ  เอ่ียมทออง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน   
รําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก       
ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก          
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๑๘.  นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม        
การแข่งขันรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ           
ภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๑๙.  นายชัยณรงค์  บัวเงิน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน    
การตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก             
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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   ๒๐.  นางสาวพัชรวี  ดีเกษม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน   
การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มกราคม  ๒๕๖๑  จาก         
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๒๑.  เด็กชายรัฐพล  ชํานาญกุล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ        
ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  
มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๒๒. เด็กชายณัฐวุฒิ อักขะระ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ        
ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  
มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            ๒๓. เด็กชายนภดล แน่งน้อย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ        
ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  
มกราคม  ๒๕๖๑  จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           ๒๔. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
 ๒๕. นางสาวกิติมา  สาลี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันประกวด
โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้ง
ที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม ๒๕๖๑               
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           ๒๖. นางสาวธมลวรร   สิมขุนทด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           ๒๗. นายพุฒิพงษ์  สุขเกษม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



ห น้ า  | ๓๕ 

 

 

           ๒๘. นางสาวสิรภิร  ไพรเถื่อน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  มกราคม ๒๕๖๑  
จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานอ่ืนๆ 
            ๑. สนับสนุนวงดุริยางค์  สํานักงานเทศบาลตําบลลาดหญ้า  ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
            ๒. สนับสนุนเก้าอ้ีพลาสติก  กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙  ในวันที่  ๕  ธันวาคม  
๒๕๖๐   
           ๓. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬา  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  ระหว่างวันที่  ๒๒    
ธันวาคม   ๒๕๖๐   
           ๔. สนับสนุนจัดซุ้มอาหารบริการแก่นักวิ่งการแข่งขัน  FB  แบตเตอรี่  ริเวอร์แควฮาร์ฟมินิมาราธอน 
ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนซิฟ ๒๐๑๗  จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  การรถไฟแห่งประเทศไทยและ  BEC  TERO ช่อง ๓ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐   
           ๕. สนับสนุนเก้าอ้ีพลาสติก  กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑   
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ปีการศึกษา 2563 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
1.นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนดีเด่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

สายการสอน 
1.นางภาวิณ ีเพชรสุวรรณ 
2.นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
3.นางวาสนา หนูขาว 
4.นางสาวพรทิพย ์ศรีจันทร์ 
5.นางจันทร์วด ีรักษ์อาจ 
6.นางสาวสาลนิ ีสิทธิสาร 
7.นายสิทธโิชค ภูลา 
8.นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล 
9.นางสาววรรณเลขา กันเกต ุ

ครูดีเด่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

เจ้าหน้าที ่
1.นางพรทิพย ์จานแก้ว 

เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

สายการสอน 
1.นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม 
2.นางสมพร ผาดาํ 
3.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
4.นางกมลณชัส ์กลมกลึง 
5.นายสุทธพิงษ ์โชติรมย ์
6.นางสาวณัฐฐนิีย ์เทียนทอง 

ครูดีไม่มีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

สายการสอน 
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร 

ครูดีไม่มีอบายมุข - สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

กีฬากาบัดดี ้
นางภาวิณ ีเพชรสุวรรณ 

รองชนะเลิศอันดับสองเหรียญ
ทองแดง 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

สายการสอน 
1.นางกมลณชัส ์กลมกลึง 
2.นางสาวณัฐฐนิีย ์เทียนทอง 

ได้รับผลคะแนนระดับ เหรียญทอง 
ในการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับ
มัธยมศึกษาถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก รางวัล OBEC AWARD สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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ปีการศึกษา 2564 

การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ -สกุล เจ้าของผลงาน 
กิจกรรมที่แข่งขัน/ระดับเขต/ระดับภาค/

ระดับประเทศ 
รางวัลที่ได้รับ 

วัน/
เดือน/ปี 

1. นางวิชญาณี บุญทวี โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 
ระดับประเทศ 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงานดีเด่น 
ระดับเพชร  

27 ก.ค. 
2563 

ระดับจังหวัด คนดีศรีกาญจน์
ศึกษา ประจ าปี 
2563 

2563 

ระดับจังหวัด พระพฤหัสบดี 
ประจ าปี 2564 

2564 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ระดับประเทศ 

ผู้บริหารดีเด่น 2564 

ระดับจังหวัด ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

2565 

2. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย ระดับจังหวัด คนดีศรีกาญจน์
ศึกษา ประจ าปี 
2564 

2564 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้บริหารดีเด่น 2564 

ระดับประเทศ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

2564 

ระดับจังหวัด รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

2565 

3. นายยศวัฒน์ ทับทิม ระดับจังหวัด รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

2565 

4. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ระดับประเทศ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 
19 ประจ าปี 2565 

2565 

ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
ระดับประเทศ เครื่องหมายเชิดชู

เกียรติคุรุสดุดีปี
การศึกษา 2563 

2563 

ระดับจังหวัด รางวัลคุรุสภาจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 
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ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
ระดับภาค ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2563 
ระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า 

สพฐ. (OBEC 
AWARDS)   

2563 

5. นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ระดับจังหวัด คนดีศรีกาญจน์
ศึกษา ประจ าปี 
2564 

2564 

ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 

6. นางทัศนา ใจภักดี ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
7. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
8. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
9. นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 

ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
10. นางสาวสรยา เมฆมังกร ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 

ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
11. ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปาน

ด ารงค์ 
ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 

12. นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
13. นางสมใจ พูนน าเภา ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 

ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
14. นางพิชานันท์ จันทมัด ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
15. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 
16. นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2565 

ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
ระดับประเทศ เหรียญทองถ้วย

พระราชทานสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

2563 

17. นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล ระดับจังหวัด ครูอัตราจ้างดีเด่น 2565 
18. นางจิราพร บัวลอย ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ดีเด่น 2565 
19. นางประภาพร ทะลาสี ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
20. นางกมลณัชส์ กลมกลึง ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 

ระดับประเทศ เหรียญทองถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

2563 

21. นางเนตรดาว นิลเพ็ชร ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
22. นางสมพร ผาด า ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
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23. นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
24. นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
25. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 
26. นางสาวสาลินี สิทธิสาร ระดับประเทศ ครูดีไม่มีอบายมุข  2563 

ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
27. นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 

ระดับประเทศ เหรียญทองแดงกีฬา
กาบัดดี้ 

2563 

28. นางวาสนา หนูขาว ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
29. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
30. นางจันทร์วดี รักษ์อาจ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
31. นายสิทธิโชค ภูลา ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
32. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒ

นกุล 
ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 

33. นางสาววรรณเลขา กันเกตุ ระดับจังหวัด ครูผู้สอนดีเด่น 2564 
34. นางพรทิพย์ จานแก้ว ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ธุรการ

ดีเด่น 
2564 
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กิจกรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
1) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการ
ให้สูงขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดทํา
แบบทดสอบตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา  
๓มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 5 

1. สํารวจ ศึกษา สภาพ
ป๎จจุบัน ป๎ญหาการจัดการ
เรียนรู้  
2. วิเคราะห์ กําหนดจุดเด่น 
จุดพัฒนา  
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวาง
แผนการพัฒนาขออนุมัติ
โครงการ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางาน  
5. จัดทํา/สร้าง/พัฒนา
เครื่องมือและเอกสาร
ประกอบ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 8 
กลุ่มสาระการให้สูงขึ้น
ร้อยละ 5 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
สูงขึ้นร้อยละ5  

 

2. พัฒนางาน
ห้องสมุดและ
ส่งเสริมรักการ
อ่าน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อสงเสริมนิสัยรักการ
อ่านตลอดชีวิต 

1.จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
2.สะสมแสตมป์สะสม
ความรู้แลกของรางวัล 
สําหรับผู้ยืมและอ่านหนังสือ
ในห้องสมุดเป็นประจํา 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน มีทัศนคติที่
ดีต่อการอ่านเพ่ิมมาก
ขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน
ทั้งจากทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน
รอบๆตัว รวมถึง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ และ
เพลิดเพลินไปกับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานและนํามาปรับใช้ให้
เหมาะสม 
3. เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน 
6. เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ มา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.จัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสม 
2.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนํา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้นา
ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้มา
พัฒนางานได้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
1. มีความเข้าใจต่อ
การจัดการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ 
2. ได้รับประสบการณ์
จากการร่วมกิจกรรม
จากแหล่งเรียนรู้ 

4. 
 

เสริมสร้างและ
พัฒนางาน
อนามัย 

เพ่ือให้นักเรียน/ครู/บุคลากร ใน
โรงเรียนมีหลักสุขอนามัยที่ดี 

1.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
2.กิจกรรม อย.น้อย 
3.กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออก 
4.กิจกรรมดื่มนมเพ่ือ
สุขภาพ 
5.กิจกรรมวันเอดส์โลก 

นักเรียนร้อยละ/ครู/
บุคลากรในโรงเรียน95 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 
 

5. กีฬาพื่อความ
เป็นเลิศ    
(กาบัดดี้) 

1.เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ชื่อเสียงของโรงเรียน   
2.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้นํา
ความรู้ความสามารถ   รวมทั้ง
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
สําหรับการแข่งขันครั้งต่อๆไป 
3.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและ
นําพาไปสู่ความรักสถาบัน 

1. เขียนโครงการ นําเสนอ
โครงการให้ฝุายบริหาร
พิจารณา 
2. รับสมัครนักเรียนที่มี
ความสนใจในกีฬากาบัดดี้ 
3. คัดตัวนักกีฬาฝึกซ้อมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
แข่งทุกรายการ 
 

1. นักเรียนจํานวนหนึ่ง
ได้รับการคัดเลือกเข้า
เป็นตัวแทนของจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ /กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ 
2.นักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาได้มีโอกาสพัฒนา
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กาบัดดี้ ตามรายการที่
จัดการแข่งขัน 

ความสามารถของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

6. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
100 % 

1 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ 
ปูองกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ด ี
2 เพื่อให้ครูได้ทราบสภาพความเป็นอยู่
ของนักเรียน จะได้ข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
3 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดูแล
นักเรียน 
4 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  

1.กําหนดให้ครูประจําชั้น
ทุกท่านเข้ายี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อดูสภาพป๎ญหา
ของครอบครัวและนักเรียน
เพ่ือนนํามาแกป๎ญหาและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1 ครูร้อยละ 80 มี
ข้อมูลของนักเรียน
รายบุคคล 
2 ครูร้อยละ 90 มี
ทัศนคติที่ดีในการ
ร่วมมือแก้ไขป๎ญหากับ
ผู้ปกครอง 
3 ครูร้อยละ 95 มีการ
แก้ไขป๎ญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

7. การพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน  8 กลุ่ม 
 

1.นักเรียนนักเรียน ทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผา่นเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนกําหนด 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  สําหรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเพิ่มข้ึนและพร้อม
สําหรับใช้งาน                               
3.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา                                      

  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ความรู้ให้กับนักเรียนโดย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ หรือการนํานักเรียน
ออกไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก               

1.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น 
2.กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิมี
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 
3.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริหลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา       

8. แก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักเรียน 
 

1.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปญ๎หา 
2.สัมพันธภาพระหวา่งครูกับนักเรียน
เป็นไปด้วยด ี
3.นักเรียนรู้จักตนเองและควบคมุ
ตนเองได ้
4.นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ 
5.นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
6.นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เกินร้อยละ95 
7.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 3 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เป็นระบบ และ
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
โดย ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้าน
นักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ / 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เช่น การจัดแข่งขันกีฬา
ระหว่างห้อง การประกวด
ดนตรี การประกวดร้อง
เพลง 

1.นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตาม
สภาพป๎ญหา 
2.นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์เกินร้อย
ละ 95 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

9. พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อดาเนินการระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง              2. เพื่อรองรับ
การประเมินภายในและภายนอก 
3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อนาผลการประเมินทั้งภายใน
และภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชุมคณะกรรมการดา
เนินการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา ฯจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี 
2555เสนอแผนพัฒนา
การศึกษาฯและแผนปฏิบัติ
การฯ ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

1.ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อย
ละ 90 มีความเข้าใจ
เชื่อมั่นในแนวทางการ
ปฏิบัติ กิจกรรมได้
อย่างมีคุณภาพ 
2.โครงการมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ สม
ศ./สพฐ. ร้อยละ 90 

10 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข 

1. เพ่ือปูองกัน เฝูาระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
2. เพ่ือแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

1. จัดทําแผน โครงการ/
กิจกรรมและอนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะครู 
ผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดา
เนินงาน ทีมนํา ทีมประสาน 
ทีมทํา 
4. อบรมนักเรียนแกนนํา 
 

1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลัง
กายสม่ําเสมอ 
2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
น้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3 ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข 
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง บุหรี่ 
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ป๎ญหาทางเพศ 
4 ผู้เรียนร้อยละ 90 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5 ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6 ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
กีฬานันทนาการและ
คุณธรรม จริยธรรม 

11 โครงการการ
พัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกาลัง
ใจให้แก่บุคลากร 2. เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 3. เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 4. เพ่ือ
เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

-ร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาสต่าง ๆ ที่คุณครูและ
บุคลากรให้โรงเรียน 
-ร่วมสัมพันธ์กับชุมชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล สามารถดาเนิน
การต่างๆ ได้อย่าง
ราบรื่นเกินร้อยละ 80 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญกา
ลังใจในการปฏิบัติงาน 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ 
 

2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 2.2 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถในรูปแบบและวิธีการ
ต่าง ๆ 
 

1. จัดการแข่งทักษะทาง
วิชาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    
2. ตัดสินผลการแข่งขัน
ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. รวบรวมผลการ
แข่งขัน มอบรางวัล 

1.  ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
2.  ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการ  ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 
ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมประกวด แข่งขัน 
ความรู้ และทักษะ
ทางด้านวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

1. เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการ
เรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่าง
เต็มที่ 
 2. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือสง
เสริมนิสัยรักการอ่านตลอดชีวิต 
 

1.จัดงานสัปดาห์
ห้องสมุด 
2.สะสมแสตมป์สะสม
ความรู้แลกของรางวัล 
สําหรับผู้ยืมและอ่าน
หนังสือในห้องสมุดเป็น
ประจํา 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การอ่านเพ่ิมมากขึ้น มี
นิสัยรักการอ่านทั้งจาก
ทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนรอบๆตัว รวมถึง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ และเพลิดเพลิน
ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานและนํามาปรับใช้ให้
เหมาะสม 
3. เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน 
6. เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ มา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.จัดกิจกรรมการศึกษา
ดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ในสถานที่เรียนรู้ที่
เหมาะสม 
2.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้นาความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้มา
พัฒนางานได้ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
1. มีความเข้าใจต่อการจัด
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. ได้รับประสบการณ์จาก
การร่วมกิจกรรมจากแหล่ง
เรียนรู้ 

4. 
 

เสริมสร้างและ
พัฒนางาน
อนามัย 

เพ่ือให้นักเรียน/ครู/บุคลากร ใน
โรงเรียนมีหลักสุขอนามัยที่ดี 

1.กิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.กิจกรรม อย.น้อย 
3.กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออก 
4.กิจกรรมดื่มนมเพ่ือ
สุขภาพ 
5.กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ/ครู/
บุคลากรในโรงเรียน95 มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
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ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5. กีฬาพ่ือความเป็น
เลิศ  (กาบัดดี้) 

1.เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ชื่อเสียงของโรงเรียน   
2.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้นํา
ความรู้ความสามารถรวมทั้ง
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
สําหรับการแข่งขันครั้งต่อๆไป 
3.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและ
นําพาไปสู่ความรักสถาบัน 

1. เขียนโครงการ 
นําเสนอโครงการให้ฝุาย
บริหารพิจารณา 
2. รับสมัครนักเรียนที่มี
ความสนใจในกีฬากา
บัดดี ้
3. คัดตัวนักกีฬาฝึกซ้อม
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การแข่งทุกรายการ 
4. เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากาบัดดี้ ตาม
รายการที่จัดการแข่งขัน 

1. นักเรียนจํานวนหนึ่ง
ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
ตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ /
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
2.นักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น  

6. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
100 % 

1 เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ 
ปูองกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
2 เพ่ือให้ครูได้ทราบสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน จะได้ข้อมูลใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
3 เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดูแล
นักเรียน 
4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน  

1.กําหนดให้ครูประจํา
ชั้นทุกท่านเข้ายี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อดูสภาพ
ป๎ญหาของครอบครัว
และนักเรียนเพ่ือนนํามา
แกป๎ญหาและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1 ครูร้อยละ 80 มีข้อมูล
ของนักเรียนรายบุคคล 
2 ครูร้อยละ 90 มี
ทัศนคติที่ดีในการร่วมมือ
แก้ไขป๎ญหากับผู้ปกครอง 
3 ครูร้อยละ 95 มีการ
แก้ไขป๎ญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

7. การพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน  8 กลุ่ม 
 

1.นักเรียนนักเรียน ทุกคนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  สําหรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ิมขึ้นและ
พร้อมสําหรับใช้งาน                               
3.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา            
 
                           

  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะ ความรู้
ให้กับนักเรียนโดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ หรือการนํา
นักเรียนออกไปศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก               

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิมี
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 
3.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริหลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา       
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8. แก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักเรียน 
 

1.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพป๎ญหา 
2.สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนเป็นไปด้วยดี 
3.นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุม
ตนเองได้ 
4.นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ 
5.นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
6.นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เกินร้อยละ95 
7.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 3 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เป็นระบบ 
และดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด โดย ครูที่ปรึกษา 
เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อย
เปอร์เซ็นต์ / จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เช่น การ
จัดแข่งขันกีฬาระหว่าง
ห้อง การประกวดดนตรี 
การประกวดร้องเพลง 

1.นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพป๎ญหา 
2.นักเรียนมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เกินร้อยละ 
95 
 

9. พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อดาเนินการระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง              2. เพื่อรองรับ
การประเมินภายในและภายนอก 
3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อนาผลการประเมินทั้งภายใน
และภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ประชุมคณะกรรมการดา
เนินการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา ฯ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2555เสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
และแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

1.ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 
90 มีความเข้าใจเชื่อมั่น
ในแนวทางการปฏิบัติ 
กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ 
2.โครงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ สมศ./สพฐ. 
ร้อยละ 90 
 

10 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1. เพ่ือปูองกัน เฝูาระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
2. เพ่ือแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

1. จัดทําแผน โครงการ/
กิจกรรมและอนุมัติ
โครงการ 
2. ประชุมคณะครู 
ผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ทีมนํา ทีม
ประสาน ทีมทํา 
4. อบรมนักเรียนแกนนํา 
 

1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่า
เสมอ 
2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้า
หนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3 ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถปูองกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเลี่ยงตนเอง
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จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง บุหรี่ แอลกอฮอล์ 
ยาเสพติด โรคภัย 
อุบัติเหตุและป๎ญหาทาง
เพศ 
4 ผู้เรียนร้อยละ 90 เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5 ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
6 ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
นันทนาการและคุณธรรม 
จริยธรรม 

11 โครงการการ
พัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกาลัง
ใจให้แก่บุคลากร 2. เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 3. เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 4. เพ่ือ
เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

-ร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาสต่าง ๆ ที่คุณครู
และบุคลากรให้โรงเรียน 
-ร่วมสัมพันธ์กับชุมชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
สามารถดาเนินการต่างๆ 
ได้อย่างราบรื่นเกินร้อยละ 
80 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญกาลัง
ใจในการปฏิบัติงาน 
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-net 

 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 156 51.06 12.88 82.00 19.00 51.50 41.00 55.14 
ภาษาอังกฤษ 155 28.74 8.52 62.00 12.00 28.00 28.00 33.25 
คณิตศาสตร์ 156 21.10 8.55 48.00 4.00 20.00 20.00 26.73 
วิทยาศาสตร์ 155 28.30 6.62 49.50 12.50 27.50 29.50 30.07 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๗๔ 33.18 10.03 56.50 15.00 31.75 32.00 42.21 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

74 32.08 6.94 49.00 12.00 32.00 28.00 35.70 

ภาษาอังกฤษ 74 21.81 4.71 38.75 13.75 21.25 18.75 29.20 
คณิตศาสตร์ 74 20.88 9.15 55.00 7.50 20.00 ๒๐.๐๐ 25.41 
วิทยาศาสตร์ ๗๔ 24.71 7.73 50.00 8.00 25.50 25.50 29.20 
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-net 

 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและสามที่ผ่านมา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    
    

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

    

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 
 

    

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด                
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
 

    

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดขอบ
และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้น 

    

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

 
  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08   
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการทํางาน รักการทํางาน 
และรู้จักการวางแผนการทํางานอย่างเป็นลําดับขั้นตอน 
ด้านครู 
 ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ เปูาหมายการ
จัดการศึกษา สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียน และเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณภาพต่ํากว่า
ระดับด ี
ด้านครู 
ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความสําคัญในการจัดประสบการณ์ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน นําผลการประเมินมาปรับ
การเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรมีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส มีบุคคลหลายฝุายร่วมรับรู้ 
จัดระบบ กลไก และมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมทํางานของผู้เรียนให้ครูเป็นพ่ี
เลี้ยงเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
มีการทําโครงงานรายงาน กิจกรรมที่หลากหลาย สรุปความรู้ที่ได้รับมาด้วยตนเอง เน้นการฝึกปฏิบัติ
จริงใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา ด้วยการจัดทําแบบฝึก
และแบบทดสอบที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแบบทดสอบ O-NET เป็นแบบฝึกและแบบทดสอบประเภท
นําไปใช้ การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จัดให้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ทราบและแก้ไขจุดที่เป็นป๎ญหา จัดให้ผู้เรียนได้ทําแบบฝึกและแบบทดสอบอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและให้อ่านทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอรวมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การมีสื่อประกอบการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น และมีการแข่งขันจะทําให้ผู้เรียนเร่งพัฒนาตนเอง สถานศึกษาควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน จัดระบบหนังสือ จํานวนหนังสือใน
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ห้องสมุดและจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนตลอดจนการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นสถานศึกษาและครูควรจัดกิจกรรมจูงใจให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุด จัด
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่สนใจในเชิงลึก กิจกรรมทําหนังสือ
เล่มเล็ก กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย มอบหมายให้ผู้เรียนทําโครงงาน รายงานอย่างสม่ําเสมอ 
ด้านครู 
 ครูผู้สอนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความสําคัญกับการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
หาความรู้จากเอกสารวิชาการ คู่มือ สื่อเทคโนโลยี ประชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเป็น
ประจํา รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนและนําผลไปใช้ในการ
พัฒนาอย่างสม่ําเสมอ สถานศึกษาควรจัดโครงการในการพัฒนาครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และปรับปรุงระบบการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
นําผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้ โดยกําหนดรูปแบบการนิเทศ การบันทึกผล การนําผลไป
ปรับปรุง ติดตามประเมินผลการปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรดําเนินการจัดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ให้ครอบคลุม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
หลักสูตรที่เป็นสาระภูมิป๎ญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้มีการสํารวจแหล่งเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ในชุมชนใกล้เคียง
เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน - - - 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.44 ดีมาก 
    1.1 ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

5.00 4.61 ดีมาก 

    1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 5.00 4.83 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.50 ดีมาก 
    2.1 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.74 ดีมาก 
    2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4.00 3.91 ดีมาก 
    2.3 ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.00 1.85 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.80 ดี 
    3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 4.28 ดี 
    3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอก สถานศึกษา 

5.00 4.52 ดีมาก 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 9.19 ดีมาก 
      4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 5.00 4.35 ดี 
      4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  5.00 4.84 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  - - 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.62 พอใช้ 
    5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.26 พอใช้ 

    5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.12 พอใช้ 

    5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.11 พอใช้ 

    5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.14 พอใช้ 

    5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.39 พอใช้ 

    5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

2.50 1.33 พอใช้ 

    5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.37 พอใช้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 



ห น้ า  | ๕๗ 

 

 

    5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 0.90 ต้องปรับปรุง 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 8.00 ดี 
     6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
     6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 5.00 4.00 ดี 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
    7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร  สถานศึกษา 

2.00 1.50  

    7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1.00 1.00  
    7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2.00 2.00  
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 3.55 พอใช้ 

     8.1 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

2.50 2.30  

     8.2 เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.50 1.25  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 10.00   
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 10.00 - - 
11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 82.60 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่      
ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี ้        ใช่      
ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่       
ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของ  สมศ 
 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 4.00 ต่อปี ตามที่ต้นสังกัดกําหนด โดยเน้นสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สถานศึกาต่ํ ากว่ าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ควรเน้นกระบวนการสื่อความหมายทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรเน้นกระบวนการคิดาหาเหตุผลเชิงตรรกะ การนําความรู้และวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ป๎ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการทดลอง การสืบค้นข้อมูล 
การวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรเน้น
กระบวนการเชิงระบบ ฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ควรเน้นการปฏิบัติจริง และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นกระบวนการเชิงระบบ การแก้ป๎ญหา การใช้
เทคโนโลยี โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดําเนินการอยู่ในป๎จจุบันให้เป็นระบบ 
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การ
จัดการเรียนรู้แบบ Block Course การจัดการเรียนรู้แบบ OGOP เป็นต้น และประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
  2) สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะข้อสอบปลาย
ภาคให้ได้มาตรฐาน มีอํานาจจําแนก มีความเที่ยง ความตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่
กําหนดในหลักสูตรโดยการร่วมมือกับสถานศึกษาเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง และการสนับสนุน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล 
 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) สถานศึกษาควรนําผลการอบรม ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลประเมินแบบวัด แบบทดสอบมาใช้ในการพัฒนาครู
แต่ละคนอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
  2) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับ
กิจกรรมประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชา นําผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 
ศึกษา วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน สื่อและการจัดการเรียนการสอน 
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 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เปูาหมายส่วนบุคคลเป็นเปูาหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปูาหมายของกลุ่มงานตามโครงสร้างการ
บริหาร และเปูาหมายของสถานศึกษาตามลําดับ เพ่ือความเป็นเอกภาพและลดความซ้ําซ้อนของการ
ดําเนินงาน 
  2) สถานศึกษาควรนําตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษามากําหนดเป็นเปูาหมายของโครงการ และนําเกณฑ์ของแต่
ละตัวบ่งชี้ในมาตรฐานนั้น ๆ มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกําหนดค่าเปูาหมาย ให้
สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในปี  ต่าง ๆ พร้อมกําหนดวิธีการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานที่
เหมาะสมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ เพ่ือให้บรรลุตาม เปูาหมายของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 1 ปี นวัตกรรมหรือ
ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการคุณธรรม “ภารกิจจิตอาสา” ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลาย สม่ําเสมอ โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น วัดทุ่ง
ลาดหญ้า วุฒิสภา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสาเป็นอัตลักษณ์แล้ว ยังสามารถแก้ป๎ญหาท้อง
วัยใสและป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ด้วย   
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัญหา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดมากนัก ทําให้
นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดเด็กนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
ความพร้อมในด้านต่างๆ ถ้า เทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่อาจเทียบกันได้ แต่ทางโรงเรียนก็พยายาม  
ที่จะพัฒนาโรงเรียน ให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านตามศักยภาพความพร้อมของทางโรงเรียน 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหาร และ ครูของ มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด บุคลากรทุกฝุายมีการทํางานแบบ  มี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
          2. โรงเรียนมีชุมชน มีเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์  ที่เข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้านกําลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 ที่มาช่วยปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน    ให้มีความสวยงาม   
จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา 
  1.   การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาหลักๆ เช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ควรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
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บทท่ี ๒ 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT 
(SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นําข้อมูลจากรายงานประจําปีของสถานศึกษา 

(SAR) ข้อเสนอแนะในรายงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
มาดําเนินการวาง แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพ่ือพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานภาพของ
สถานศึกษา ณ ป๎จจุบันพอสรุป ไดด้ังนี้ 

 
ขั้นตอนการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้อาศัยหลักการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ร่วมกัน เสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้  

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความสําคัญของทุกประเด็นในแต่ละป๎จจัยเพ่ือพิจารณา
ว่าแต่ละประเดน็มีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
ก่อนที่จะประเมินระดับความรนุแรงของผลกระทบที่มีผลตอโรงเรียน  

๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสอุปสรรคสําหรับ
สภาพแวดล้อม ภายนอกและที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนสําหรับสภาพแวดล้อมภายในโดยถ้ามี
ผลกระทบมากท่ีสุดให้คะแนน เต็ม ๕ และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ ๑ ตามเกณฑ์ดังนี้  

คะแนน ๑   หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
น้อยที่สุด 

คะแนน ๒ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
น้อย 

คะแนน ๓ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
ปานกลาง 

คะแนน ๔ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
มาก  

คะแนน ๕  หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
มากที่สุด  

๓.หาคะแนนเฉลี่ยของป๎จจัยแต่ละด้านโดยแยกป๎จจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนสําหรับ
ป๎จจัย แวดล้อมภายในและโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับป๎จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
๔. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน   
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การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 

๑.๑ ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย  
 จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ
ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่องเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ 

2. มีการกระจายอํานาจแบ่งงานตามความถนัดทํา
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2. การดําเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากทําให้เกิดผล
กระทบต่อการเรียนการสอน 

3. มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 3. โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน เป็นระบบแต่
บุคลากรไม่พอต่อภาระงาน 

4. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพความรู้
ความสามารถของผู้เรียน  

 

5. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

6. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนในการดาเนินงาน   

๑.๒ ด้านการให้บริการและผลผลิต 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทาง ๑. นักเรียนบางส่วนมีป๎ญหาทางด้านครอบครัวมี 
 การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการ ผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้านการ 
 ได้ทุกคน  เรียน 

๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอเช่น 
 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ห้องสมุดและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๓. นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือ  
 นักเรียนที่มีป๎ญหา  

๔. คุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและ  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรม  
 ของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ  
 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  

๕. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน    
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๑.๓ ด้านบุคลากร  
 จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1. บุคลากรมีความเข้มแข็งทุ่มเทการทํางานให้กับ
ทุกภารกิจของโรงเรียน 

๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีความมุ่งม่ันใน
การทํางาน 

2. ขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. มีจํานวนของครูเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและ
การบริหารจัดการ 

3. ไม่มีนักการภารโรงที่ทําหน้าที่ในการดูแลซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามวิชาที่สอน
และตรงตามความถนัด 

4. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ส่งผลให้มีเวลา
การจัดเตรียมการสอนน้อยลง 

5. ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

  

6. บุคลากรมีการอบรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในการ
จัดการเรียนการสอน 

  

๑.๔ ด้านการเงิน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ ๑.  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่ 
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

๒. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนดําเนินไป  
ตามแผนปฏิบัติการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  

 
๑.๕ ด้านวัสดุอุปกรณ์    

จุดแข็ง   จุดอ่อน 
๑. โรงเรียนใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ใน ๑. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชํารุดเสื่อมสภาพ 

การจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน   
อย่างคุ้มค่า    

๒. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียน   
การสอนอย่างเพียงพอ      
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๑.๖ ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. 
โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

๑.  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและเป็น
ป๎จจุบันทําให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2. 
โรงเรียนใช้หลัก PDCA ทาให้ครูและบุคลากรมี
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 

2.งบประมาณมีจากัด 

3. 
มีการนิเทศกํากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.บุคลากรปฏิบัติงานยังไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

4. 
โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมครูและบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงาน 

5. 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 

 

6. 
สถานศึกษามีการกําหนดยุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจที่ชัดเจน สามารถจัดการศึกษาตาม
กรอบที่กําหนดไว้ 

 

7. 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(External Environment) 

๒.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 โอกาส อุปสรรค 

1. 
คนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ใน
เกณฑ์ที่สูง 

๑.  สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตอําเภอเมืองซื่งมี
ผลกระทบต่อจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 

2. 
ชุมชนมีความเข้มแข็งยินดีให้การสนับสนุน
ภารกิจของโรงเรียน 

๒.  การย้ายถิ่นของผู้ปกครองทําให้นักเรียนเรียนไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

3. 

คนในชุมชนมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่สามารถนํามา
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้คนในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในชุมชนซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตสํานึก 
ในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนได้ 

3.ครอบครัวมีป๎ญหาการหย่าร้างมาก 
4.มีชุมชนรอบโรงเรียนมีการมั่วสุม ทั้งเรื่องยาเสพติด
และอบายมุข 

4. 
โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านอยู่ในชุมชน
เมือง การคมนาคมสะดวก 

 

5.. สภาพแวดล้อมเอ้ืออานวยต่อการเรียน  
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๒.๒ ด้านเทคโนโลยี 
โอกาส  อุปสรรค 

๑. ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกมาก
ขึ้นส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบเช่นเล่นเกมดู
โทรทัศน์มากเกินไป 

2.โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูลและ
กิจกรรมต่างๆ 

2. นักเรียนนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในทางท่ีผิด 

3.ความเจริญทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบทันสมัย 

3. งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมีน้อย 

4.มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตนเองท่ีหลากหลายมากข้ึน 

4. บุคลากรมีความรู้ความชํานาญในการใช้เทคโนโลยี
ค่อนข้างน้อย 

5.มีแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุดมีชีวิต 5. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  

 
๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส อุปสรรค 
๑. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการและ

ที่ดินทํากินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
๒. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 

ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์
ในด้านต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษา ส่งผลทาให้การศึกษาของโรงเรียน
พัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๔. เทศบาล วัด ชุมชนให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี 

๕. ทุนใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารและวัสดุอุปกรณ์
การเรียน 

1.เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน 
2.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําทําให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง 
3.ภาระหนี้สินของผู้ปกครอง เช่น ธกส. กองทุน
หมู่บ้าน 
4.ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ํา 
5.บางโครงการเช่นการกีฬา ต้องใช้งบประมาณ
มากในการบริหารงาน ขาดการสนับสนุน 
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๒.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย  
โอกาส อุปสรรค 

๑. นโยบายเรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

๑.  นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา 

๒. นโยบายกระจายอํานาจให้ อปท. มีส่วนให้
สถานศึกษาได้รับการสนับสน ุนงบประมาณจาก 
อปท. เพ่ิมขึ้น 

2.การกระจายงบประมาณในท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึงและ
ไม่เหมาะสม 

3.นโยบายของต้นสังกัดมีการกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

3.นโยบายภาครัฐมีการเพ่ิมอยู่เนื่องๆทาให้โรงเรียนมี
ภาระกิจเพิ่มข้ึน 

4.ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน องค์การบริหารเทศบาล 
และพรรคการเมืองให้การสนับสนุนการศึกษา
เป็นอย่างดี 

4.นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล
ยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

5.โรงเรียนมีกฎระเบียบที่เข้มแข็งในการบริหาร
การจัดการ 

5.การจัดสรรงบประมาณผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน
ทาให้งบประมาณมาถึงโรงเรียนค่อนข้างช้า 
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สถานภาพของโรงเรียน 
ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   

ดําเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานได้นําผลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปดําเนินการ 
วิเคราะห์สภาพป๎จจุบันป๎ญหาและความต้องการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น 
คือ 

๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
๒.๓ การประเมินสถานภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนคณะทํางานได้ดําเนินการพิจารณาจากจุดแข็ง และ

จุดอ่อนซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีป๎จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ๖ ป๎จจัยคือ  
๒.๑ป๎จจัยด้านโครงสร้างและนโยบายพบว่าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจนเอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงานมีการกระจายอํานาจแบ่งงานตามความถนัดทําให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีความ 
สัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแต่ก็มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนคือการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่องเกิด 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือและการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากทําให้เกิดผลกระทบ ต่อ
การเรียนการสอนจึงสามารถสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าเป็นป๎จจัยที่เป็นจุดแข็งเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการองค์กร
โครงสร้างและมีนโยบายการบริหารงานที่ดี  

๒.๒ป๎จจัยด้านการให้บริการและผลผลิตพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาแก่ 
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการได้ทุกคนมีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง         
ของผู้เรียนนักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มเข็งคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ 
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียนแต่มีจุดออนอยู่บ้างคือนักเรียนบางส่วนมีป๎ญหาทางด้าน ครอบครัวมีผลกระทบ
ต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้านการเรียนพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ไม่เพียงพอเช่นห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์ซึ่งจัดว่าเป็นป๎จจัยสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
แตโ่ดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านการให้บริการและผลผลิตเป็นจุดแข็งของโรงเรียน  

๒.๓ ป๎จจัยด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความเข้มแข็งทุ่มเทการทํางานให้กับทุกภารกิจของ โรงเรียน
มีจํานวนของครูเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและการบริหารจัดการครูมีความตื่นตัวและ กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองนําความรู้ที่ไดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็พบว่าบุคลากร บางส่วนยังขาดความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และไม่มีนักการภารโรงที่ ทําหน้าที่ในการดูแล
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาแต่ป๎จจัยด้านบุคลากรก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีความสําคัญของ
โรงเรียน  

2.4 ป๎จจัยด้านการเงินจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ  ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดีการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดําเนินไปตามแผนปฏิบัติการ อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้แต่ก็พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก รัฐบาลยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

2.5 ป๎จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชนอย่างคุ้มค่าโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชํารุดเสื่อมสภาพ  
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2.6 ป๎จจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามป๎จจัยทั้ง ๖ ประเดน็ดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ว่า 
ป๎จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นป๎จจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยการให้บริการด้านการศึกษา 
ของโรงเรียนมีการจัดระบบด้านโครงสร้างและนโยบายด้านผลผลิตด้านบุคลากรด้านการเงินวัสดุอุปกรณ์และ 
ด้านการบริหารจัดการเป็นป๎จจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาแต่ประสบป๎ญหาในประเด็นที่ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทําให้โรงเรียนพัฒนาได้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
เท่าท่ีควร 
 
คณะทํางานได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนโดยจําแนกป๎จจัยในการวิเคราะห์ ๔ 
ป๎จจัยคือ  

๑.๑ ป๎จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ที่ สูง
พร้อมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน และมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มี ความรู้
ความสามารถ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็นจุดเด่น ของโรงเรียน
ได้และคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง จิตสํานึกในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้แต่ก็ยังมีป๎จจัยที่ส่งผลกระทบกับโรงเรียน คือสถานที่ตั้งของ โรงเรียนอยู่ในอําเภอเมือง 
มีผลกระทบต่อจํานวนนักเรียนในโรงเรียนและป๎ญหาการย้ายถิ่นของผู้ปกครอง ทําให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจึง สามารถสรุปได้ว่าป๎จจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน 

  
๑.๒ ป๎จจัยด้านเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นป๎จจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการ ให้บริการ

ทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านความพร้อม ของโรงเรียน 
ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของบุตรหลาน และการติดต่อประสานกับ โรงเรียน ทําให้มี
การเรียนรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์แม้ว่าจะมีการนํา เทคโนโลยีไปใช้อย่างผิด
วัตถุประสงค์รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  

๑.๓ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นป๎จจัยที่ยังคง เอ้ือต่อการพัฒนาและการ 
ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้านงบประมาณ และ
ชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงมีรายได้พอเลี้ยงตัว  

๑.๔ ป๎จจัยด้านการเมืองและกฎหมายเป็นป๎จจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของ โรงเรียน
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่ องรวมการประสานราชการ และความ
ซ้ําซ้อนในการจัดทําระบบข้อมูลเพ่ือสนองนโยบายของหลาย ๆ หน่วยงาน ที่กระทบต่อเวลาเรียน ระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทําให้ครูเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เพ่ือ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษาในการให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามป๎จจัยทั้ง ๔ ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ว่า 

ป๎จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นป๎จจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนมีสภาพสังคม 
วัฒนธรรมที่ดีงามแข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งวัฒนธรรมชุมชน   หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและงบประมาณและเนื่องจากมีการ ประกาศใช้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
อย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง   
 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ 
โรงเรียนดังกล่าวข้างต้นสามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ “เอ้ือและ แข็ง” (STAR) 
กล่าวคือโรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุ่ม 
เปูาหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง  
และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ กอ่ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่เป็น 
ระบบชัดเจนและมีคุณภาพ ด้านผลผลิตและการให้บริการที่ดีมีชื่อเสียงเป็นจุดแข็งในการพัฒนาภายใต้การ 
ส่งเสริมสนับสนุนจากป๎จจัยภายนอกซึ่งได้แก่ป๎จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมืองและกฎหมายซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติทีเ่อ้ือต่อการดําเนินการ 
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บทที่ ๓ 

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี             

(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ สติป๎ญญา มีความรู้และคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 
คุณภาพการศึกษาจะต้องเป็นไปตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาของกรมสามัญ ทั้งนี้เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ไอซีที 

พันธกิจ 

๑.พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
๓.พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
๔.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล 
๕.พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 
๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน

นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 
ปลอดจากสิ่งเสพติดดารงชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และพัฒนาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้จัดการเรียนการสอน และ
มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายโรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษาร่วมกัน 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่รําเพย 
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ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จํากัดเชื้อชาติ 
ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งพัฒนาเพ่ือจะสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาบุคลากรทุกด้านให้ถึงซึ่ง
ความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักชาติ มีความสุขและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีจิตใจและ
อารมณ์มั่นคงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพดํารงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตรสาธารณะ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีความใฝุรู้ใฝุเรียนซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศและความ
ต้องการของชุมชนที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติป๎ญญาและด้านคุณธรรม ดังปรัชญา
ของโรงเรียนที่ว่า “น สิยา โลกวฑ̣ฒโน” ไม่ควรเป็นคนรกโลก 
 
มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 

๑  การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 
๓  การส่งเสริมการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์ 
๔  การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาด้าน  ICT 

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  

๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและ จิตสา
นึกในความเป็นไทย 
๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม 
ความต้องการของนักเรียน 
๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๑.๕ นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทํางานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  
๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒.๒ พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
๒.๓ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 
๒.๕ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ  

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  
๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา  
๓.๒ พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 
๓.๓ โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กากับ ติดตามที่มี 
๓.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิป๎ญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของ
นักเรียน 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
๑.  มีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่ชัดเจน บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  มี

แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่กําหนดนโยบายและเปูาหมายที่เด่นชัด  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นทีม  ภายใต้การบริหารจัดการที่เกิดจากความเป็นผู้นําและความสามารถในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ๒.  ชุมชน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา โดยการเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณ์และงบประมาณ  เพ่ือให้
สถานศึกษาได้นําไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๓.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมเสริมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน  ได้ฝึกปฏิบัติตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในด้านที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  จากการค้นคว้าจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
            ๔.  ผู้เรียนควรได้รับการฝึกกระบวนการคิดมากขึ้น มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการอ่าน สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง อันเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เ พ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงการเรียนรู้สู้ชีวิตจริง และนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตและการ
แก้ป๎ญหาต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกระดับชั้น 
             ๕. ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนด้านการเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน มีการ
นําผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การเรียนการสอน
สามารถตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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ภาพความส าเร็จโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
ผู้เรียน 
 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝุเรียนรู้ รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสื่อสารนําเสนอ
ผลงานอย่างมั่นใจในตนตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
ครู 
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างทันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 
ผู้บริหาร 
 เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

๑. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๑.๑ แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทําหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
 ๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๑.๓ มีความกตัญํูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ 
 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๒.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๒.๒ มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๒.๓ มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันตนเองและสถาบันในเครือ ฯ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๓.๑ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 ๓.๒ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนในเครือ ฯ 
 ๓.๓ มีความรัก ความสามัคคี เสียสละให้ความช่วยเหลือระหว่างเพ่ือน พ่ี และน้องในโรงเรียนของ 

      ตนเองและโรงเรียนในเครือ ฯ  
 

๔. ใฝุเรียนรู้แสวงหาความรู้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๔.๑ มีความใฝุเรียนใฝุรู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทํางาน 
 ๔.๒ มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๓ สามารถจําแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอดสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๕.๑ สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน 
 ๕.๒ ไม่แสวงหาอํานาจ ชื่อเสียง เกียรติยศและไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมาอบายมุขต่าง ๆ 
 ๕.๓ มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติและรักสงบ 
 
๖. มุ่งม่ันในการทํางาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๖.๑ มุ่งม่ัน บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทํางานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 ๖.๒ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 ๖.๓ ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นละสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
๗. รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๗.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
 ๗.๒ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๗.๓ รักษ์ ภูมิใจและสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงานอันเป็นเอกลักษณ์ 

      ของชาติ 
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๘. มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๘.๑ มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 ๘.๒ เคารพและรับฟ๎งคําแนะนําสั่งสอนของพ่อแม่และครู 
 ๘.๓ รักษาสิทธิขอองตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรนิทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ไอซีท ี 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์ จํานวน ๔ ประเด็น กําหนด
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ จํานวน ๑๗ เปูาประสงค์ จัดทําแผนที่  กลยุทธ์ กําหนดกลยุทธ์ จํานวน ๕ กลยุทธ์ 
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการได้ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวม ๘๖ โครงการ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 
กลยุทธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  

๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและ จิตสา
นึกในความเป็นไทย 
๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม 
ความต้องการของนักเรียน 
๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๑.๕ นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทํางานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  
๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒.๒ พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
๒.๓ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 
๒.๕ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  

๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา  
๓.๒ พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 
๓.๓ โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กากับ ติดตามที่มี 
๓.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิป๎ญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของ
นักเรียน 

สรุป ประเด็นกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
๑.พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประชาธิปไตยและ จิตสานึกในความเป็นไทย 
๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตาม ความต้องการของนักเรียน 
๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพ
ด้าน ศิลปะดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๑.๕ นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทํางานและผลิตงานอย่าง 
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 

๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒.๒ พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน ์ 
๒.๓ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 
๒.๕ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๓.สร้างเสริมและพัฒนา
องค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา  
๓.๒ พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 
๓.๓ โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กากับ ติดตามที่มี 
๓.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กําหนดขึ้น 
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๔.สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรและเครือข่ายให้
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิป๎ญญาไทยที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ของนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑. พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

๑.๑ ร้อยละครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด 

๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๓ 

๑.๓ ระดับความสําเร็จของสถาน ศึกษา
ที่มีการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๙ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๒.พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
ประชาธิปไตยและ จิต
สานึกในความเป็นไทย 

๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๒.๒  ร้อยละผู้เรียนค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๓.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
ตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตาม 
ความต้องการของ
นักเรียน 

๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๒ กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การพัฒนาตนเองตาม
ความสามารถตนเอง 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๔.พัฒนานักเรียนให้
มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพและ
ศักยภาพด้าน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและมี
ทักษะชีวิตปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด  

๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๕. นักเรียนมีทักษะ
ด้านการคิด การ
สื่อสาร การเรียนรู้ 
การทํางานและผลิต
งานอย่าง 
สร้างสรรค ์พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๒ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๖. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ได้
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๑ ร้อยละครูมี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา ๖.๒ ระดับความสําเร็จ

ของสถาน ศึกษาที่มีการ
จัดทําหลักสูตร 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๓ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  

๖๔-๖๘ 

๗. พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และก้าว
ทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน ์
 

๗.๑ ร้้อยละของความพึงพอใจของครูในการ
รับบริการจากฝุายบริหารงานบุคคล 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ กลยุทธ์ที่ ๒.
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 
 

๗.๒ ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินเพ่ือมี 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 

๗.๓ ร้อยละของครูมีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติป๎ญญา คุณธรรม 
จริยธรรม 

๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๒ 

๗.๔ ร้อยละครูมีความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๗ 

๗.๕ รอ้ยละของจํานวนบุคลากรในฝุายได้รับ
การอบรมพัฒนาตามสายงาน 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๔ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  

๖๔-๖๘ 

๘. ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ 
 

๘.๑ ร้อยละของครูและนักเรียนนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒.
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 
 

๘.๒ ร้อยละของครูและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๕ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๙. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้
กระบวนการวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
นักเรียน อย่าง
ต่อเนื่อง 

๙.๑ ร้อยละของครูจัดวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒. 
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 
 

๙.๒ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนานักเรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๖ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๐. จัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

๑๐.๑ ระดับความสําเร็จ ของสถานศึกษาท่ี
มีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒.
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๗ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๓. สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๑.เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ เพ่ือ
รองรับการประกัน 
คุณภาพทางการศึกษา 

๑๑.๑ ระดับความสําเร็จสถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และ
พัฒนาองค์กร อย่างเป็นระบบครบวงจร 

๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๐ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง
เสริมและพัฒนา
องค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ ๑๑.๒ ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๘ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๓. สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๒. พัฒนางาน
สารสนเทศเพ่ือระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
 

๑๒.๑ ร้อยละของครูที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ ประเด็นกลยุทธ์ ๓. 
สร้างเสริมและ
พัฒนาองค์กรด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

  
 

๑๒.๒ ร้อยละของคู่มือปฏิบัติงานฝุาย/
งาน/ที่สถานศึกษาจัดทํา 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 

๑๒.๓ ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพโดยใช้สารสนเทศ
บริหารจัดการศึกษา 

๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๙ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๓. สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๓. โรงเรียนมีเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการนิเทศ กํากับ ติด
ตามท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 

๑๓.๑ ระดับความสําเร็จการจัดการ
กํากับ ติดตาม การนิเทศชั้นเรียน 

๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนา
องค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

๑๓.๒ ระดับคุณภาพของระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๐ 

๑๔. พัฒนาสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในโรงเรียน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๔.๑ ระดับความสําเร็จ ของสถาน 
ศึกษาที่มีการจัดสภาพ แวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๙๐ 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๕. ส่งเสริมและ
พัฒนาการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

๑๕.๑ จํานวนครั้งที่สถานศึกษามี
การร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ 
และ องค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ กลยุทธ์ ๔ สร้าง
ความร่วมมือกับ
องค์กรและ
เครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

๑๕.๒ ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหาร 
หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์สารสนเทศและ
กิจกรรมของโรงเรียน 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 

๑๕.๓ ร้อยละความพึงพอใจของ 
คร ูนักเรียน และผู้ปกครอง 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๖. เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัด
การศึกษาและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ 
 

๑๖.๑ ระดับคุณภาพของการ แหล่งเรียนรู้
สําหรับผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้าง
ความร่วมมือกับ
องค์กรและ
เครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

๑๖.๒ ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 

๘๕ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๕ 

๑๖.๓ ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ประเด็นกลยุทธ์ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี ๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี  
๖๔-๖๘ 

๑๗. เสริมสร้าง
เครือข่ายบุคคล องค์กร 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ป๎ญญาไทยที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ของนักเรียน 
 

๑๗.๑ จํานวนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้รับการพัฒนาให้ สมบูรณ์พร้อม
บริการ 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้าง
ความร่วมมือกับ
องค์กรและ
เครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

๑๗.๒ จํานวนครั้งที่จัดทํา นิทรรศการ
โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ 

๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๐ 

๑๗.๓ จํานวนครั้งที่สถานศึกษาให้การ
สนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาใน
ท้องถิ่น 

๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๔ 
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บทที่ ๔ 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ พร้อมเปูาหมายและ

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ 

 กลยุทธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรสถานศึกษาและสอดแทรกคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
๒. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล

สารสนเทศ ระบบนิเทศติดตามควบคุมกํากับการประเมินผลการดําเนินงานและกระจายอํานาจสู่
หน่วยปฏิบัติ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 สรุป ประเด็นกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
๑.พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประชาธิปไตยและ จิตสานึกในความเป็นไทย 
๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตาม ความต้องการของนักเรียน 
๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพ
ด้าน ศิลปะดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๑.๕ นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทางานและผลิตงานอย่าง 
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัด
การศึกษา 

๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒.๒ พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน 
ยุคโลกาภิวัตน์  
๒.๓ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 
๒.๕ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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๓.สร้างเสริมและพัฒนา
องค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา  
๓.๒ พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 
๓.๓ โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กากับ ติดตามที่มี 
๓.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔.สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรและเครือข่ายให้
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิป๎ญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 
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ประมาณการรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เอกสารหมายเลข 1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเภทเงิน  อุดหนุนทั่วไป 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระฯ 

โครงการ 
ล าดับ

ที่ กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบอุดหนุน 

ปีงบประมาณ 
2564 

เงิน
งบประมาณ 

  เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2564    3,054,200      

  ยอดคงเหลือจากงบ 2563      246,480      

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    3,300,680      

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา 

       10,000  น.ส.ศิริรัตนา   

2 
โครงการปลูกฝ๎งส่งเสริมวิถีประชาธปิไตย
ต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่และส่งเสริม
โรงเรียนสุจริต 

       40,000  น.ส.วรรณญากร    

3 

โครงการผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรและ
เสรมิสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ                                                                                    
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “อบรมครูแกนนํา
จิตอาสา”       อบรมนักเรียน สพฐ. “อบรม
นักเรียนแกนนําจติอาสา” 

       37,200  นางสมพร    

4 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

       10,000  นางพิชานันท ์   

5 
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน 
(ภาษาจนี,ภาษาพม่า,ภาษาอังกฤษ) 

       10,000  นางพิชานันท ์   

6 
โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลที่คุณภาพและมาตรฐาน        10,000  น.ส.สุภาวด ี   

7 

โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวชิาสามัญ เช่น ทวิ
ศึกษา (Dual Education), *หลักสูตร
ระยะสั้น*  

       77,000  นางศิวพร   
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8 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านตา่ง ๆ 
 
1. ความเป็นเลิศด้านวิชาการของนักเรียน                    
2. ความเป็นผู้นําและผู้ตามทีด่ ี

       30,000  นางพิชานันท ์   

9 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา(จัด
อบรมให้ครูและนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทกุ
ระดับชัน้) 

       20,000  นางรัชนี   

10 

โครงการส่งเสริมการทําวจิัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
(อบรมหลักการทําวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
ครูภายในโรงเรียน) 

       10,000  นางวาสนา   

11 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา        20,000  นางสาวสุภาพร   

12 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย  

       10,000  นางศิวพร   

13 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
(ซื้อวัสดุอุปกรณ,์แฟูม,ตู้จัดเก็บเอกสาร,ลัง
พลาสติกสําหรับจัดเก็บเอกสารปีเก่า ๆ) 

10,000 นางศิวพร   

14 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตนิักเรียน ระบบคุม้ครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

       20,000  น.ส.วรรณญากร    

15 

โครงการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับ
เด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบยีนราษฎร 
เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่าง
ด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาํตวั
ประชาชน 
 
(ช่วยต่อต่อประสานงานติดตามผลจาก
หน่วยงานภายนอก,อําเภอ,อบต.,ผู้ใหญ่บ้าน,
เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสได้รับสัญชาติเพิ่ม
มากขึ้น) 

       10,000  น.ส.วรรณญากร    
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16 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง(จัดอบรม
ให้กับครูเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยี
และการผลิตสื่อการสอนและจัดทําวีดี
ทัศน์) 

       22,000  นางศิวพร   

17 

โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรเพื่อการ
จัดการศึกษา 
(ส่งคุณครเูข้าร่วมการอบรมในโปรแกรมใหม่ 
ๆ แล้วนํามาต่อยอดให้กับครูและนักเรียน
ต่อไป) 

30,000 นางศิวพร    

18 โครงการโรงเรียนคุณธรรม         13,500  นางสมพร   

19 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(ไปศึกษาดูงานทีโ่รงเรียนเลาขวญัเพื่อ
เตรียมพร้อมการรับการประเมินและ
เตรียมสอนวิชา IS ) 

       10,000  น.ส.ศิริรัตนา   

20 
โครงการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

3,000 นางสุรัชต์   

21 
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
สํานักงานวชิาการ 

       74,000  นางพิชานันท ์   

22 

โครงการงานทะเบียน วัดผล 
(ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนงานเพื่อ
จัดทําหลักฐานด้านการศึกษาเชน่ ใบ ปพ.
,หลักฐานการจบการศึกษาต่าง ๆ ) 

       30,000  น.ส.สุภาวด ี   

23 

โครงการรําเพยบานสบืสานเกียรติภูมิ 
 
(พิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 กับองคมนตรี ) 

       28,000  น.ส.สุภาวด ี   

24 

โครงการ นิเทศภายในโรงเรียนโดย
กระบวนการ Coaching & Mentoring 
 
(ประชุมทีมงาน ภาคเรียนที่ 1/2564) 

         5,000  นางอุษณึ   

25 

โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
ม.1,ม.4 
(กิจกรรมรับสมัครนักเรียน,คุมสอบ
นักเรียนใหม่เพื่อคัดระดับห้อง,ปรับ
พื้นฐานนักเรียนใหม่ในรายวชิาที่กําหนด) 

       20,000  นางพิชานันท ์   
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26 

โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริม
รักการอ่าน(กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด , 
กิจกรรมยอดนักคิด , กิจกรรมสะสม
แสตมป์การอ่านแลกของรางวัล,จัดซื้อ
หนังสือและสารสนเทศเข้าข้องสมุด,
กิจกรรมพัฒนาระบบงานของสมุด ) 

50,000 น.ส.สรยา   

27 

โครงการพัฒนางานแนะแนว 
(ออกแนะแนวการศึกษาในเดือนธนัวาคม 
2563 และเพื่อคํานวณจํานวนนกัเรียนที่จะ
มาศึกษาต่อเบื้องต้น) 

       15,000  นางอัปสร   

28 
โครงการพัฒนาผู้เรียน 
(ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุในกจิกรรม
ชุมนุม) 

       10,000  นายอุดมศักดิ ์   

29 

โครงการสวนสมุนไพรร่วมใจพอเพียง  
(จัดซื้อรองไม่มีก้น , ซื้อสมุนไพรปลูก
เพิ่มเติม , ทําระบบน้ําในสวนสมุนไพร
และขอรับบริจาคสมนุไพรจากครูนักเรียน
เพิ่มเติม) 

         3,000  น.ส.ศิริรัตนา   

30 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาควิชา
ทวิศึกษา 
 
(แนะแนวการศึกษา ทวิศึกษา,ทศันศึกษา
,กิจกรรมพี่สอนน้อง พานักเรียนทวิศึกษา
ไปฝึกอาชีพกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน
และชักนาํนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสให้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ลาดหญา้ กาญจนบุรี) 

       60,000  นางศิวพร    

31 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครู 
 
(อบรม PLC , อบรม ว.21 , แนะ
แนวทางการพัฒนาวิทยฐานะ ให้กับครู) 

       23,000  นางศิวพร    

32 
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ(จติรกรรม) 

         5,000  น.ส.เพ็ญนภา   
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33 

โครงการ  วันสาํคัญต่างๆ  (ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์)*(วันพ่อแห่งชาติ , วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา-พระราชนิีใน ร.10 
, วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 , วัน
มาฆบูชา , วันแม่แห่งชาติ , วันอาเซียน , 
วันอาสาฬบชูาและวนัเข้าพรรษา , ) 

       59,518  นางสมพร   

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

34 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  นายฐิติโชต ิ   

35 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  น.ส.สุภาพร    

36 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  นางรัชนี   

37 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  นางสมพร   

38 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  นายนพรัตน ์   

39 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  นางจันทร์วดี    

40 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย(ีจัดการศึกษาโดยวัสดุในการ 
สอน,สอบ,ฝึก เท่านัน้ ภาคเรียนละ 
30,000 บาท) 

       60,000  นายนคร   
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41 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
(จัดการศึกษาโดยวัสดุในการ สอน,สอบ
,ฝึก เท่านั้น ภาคเรียนละ 30,000 บาท) 

       60,000  น.ส.อิสริยาภรณ์   

กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

42 

โครงการงานอาคารสถานที่  
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
อาคาร,ห้องน้ําครูและนักเรียน,วัสดุทํา
ความสะอาดเขตพืน้ที่ในโรงเรียน , ซื้อถัง
ขยะเพิ่มเติม) 

       30,000  นางรัชนี   

43 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่                          
(ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดทุี่ชาํรุดเชน่ประตู 
หน้าต่าง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ)  

       30,000  นางรัชนี   

44 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
(เพื่อให้นักเรียนแยกทิ้งขยะมีถังขยะแยก
ทิ้งอย่างชดัเจน,มีการประเมินผล 
ติดตามผความก้าวหนา้) 

       20,000  นางรัชนี   

45 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

       30,000  นางรัชนี   

46 

โครงการงานอนามัย 
 
(จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ประจําห้องพยาบาล 
, รณรงค์วันเอดสโ์ลก , รณรงค์วันงดสูบบุหรี่
โลก ,พัฒนาห้องพยาบาลดังนี ้1.หมอนหนุน 
4 ใบ 2.ผ้าห่ม 3.ผ้าปู ) 

       25,000  นางสมใจ    

47 

โครงการงานโสตทัศนูปกรณ ์ 
(ซื้อถ่าน AA ไมค์ลอย , ไมค์โครโฟน 1 
ชุด , สายโปรเจคเตอร์ , สายสญัญาน
เสียง , สายสญัญานลาํโพงกระจายเสียง
บริเวณโรงอาหารใหม่) 

       15,000  นายจรัญ   

48 โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู        30,000  นางรัชนี   

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลและ

กิจการ
นักเรียน 

งานกิจการ
นักเรียน 49 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % เบิก
ค่าพาหนะห้องเรียนละ 3,000 บาท) 

       83,000  นายสิทธโิชค   

50 

โครงการส่งเสริมและพฒันางานกิจการ
นักเรียน 
 
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน) 

       10,000  น.ส.วรรณญากร    
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51 

โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข* 
 
(ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานทั้งหมด 
26 ห้องเรียน เช่น บอร์ดตดิทุกหอ้ง เลม่
บันทึกการทํากิจกรรม วัสดตุกแหง่ช้ันเรียน 
26 ห้อง และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อคงสภาพ) 

       40,000  น.ส.วรรณญากร    

52 

โครงการส่งทา้ยปีเก่า ต้อนรับปใีหม่ 
 
(ค่าเช่าเครื่องเสียงและวงดนตรี , ค่า
ตกแต่งสถานที่ , ค่าของขวัญปีใหม่ , 
เครื่องไทยธรรมพิธีสงฆ์) 

       20,000  น.ส.วรรณญากร    

53 

สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 
 
(ปูายประชาสัมพนัธ์ , ของรางวัลกิจกรรม
การประกวดการงดสบูบุหร่ี ) 

         8,000  น.ส.อารีพร   

54 
โครงการวันแม่รําเพย 
(วางพวงมาลา , ถวายบังคม,ของที่ระลึก)        25,000  น.ส.วรรณญากร    

55 

โครงการส่งเสริมและพฒันางานกิจการ
นักเรียนป๎จฉิมนิเทศ 
 
(จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกบันักเรียนที่
จบการศึกษา , ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักเรียน ม.3 และ ม.6 ,
ค่าอาหารครูและวิทยากร (โต๊ะจีน) , 
ค่าตอบแทนวทิยากร , ค่ากรอบเกียรติ
บัตรกรรมการนักเรียน , ค่าโล่รางวัล
นักเรียนที่เป็นประธานนักเรียน ประธาน
ชุมนุม ประธานชมรม , ค่าชุดการแสดง , 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การดําเนนิกิจกรรม , ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ) 

       35,000  น.ส.วรรณญากร    

56 

โครงการวินัยสรา้งตน คนสร้างชาติและ
ลักษณะที่พึงมี สร้างคนดีให้สังคม 
(จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและสร้างวินัย
ให้กับนักเรียนที่มาสายไม่ทาํกิจกรรมและ
ผิดระเบียบของโรงเรียน , ค่าตอบแทน
วิทยากรอบรมวินัย , ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับวิทยากร ) 

       22,000  น.ส.วรรณญากร    
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57 

โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน 
 
(จัดทํา ปูายความรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตย 
, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนนิการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน , 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินงาน ) 

         5,000  น.ส.ณัฐฐินีย์   

58 

โครงการวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 
 
(จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 
,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้ร่วมงานและผู้มามอบทนุการศกึษา , ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ , ค่าชุด
การแสดง , ค่าของรางวัลการประกวดทํา
พานไหว้ครู) 

       10,000  น.ส.วรรณญากร    

59 

อบรมพัฒนาผู้นาํองค์กรนักเรียนเทพศิริ
นทร์ลาดหญา้ กาญจนบุร ี คร้ังที่ 1  
 
(จัดการอบรมให้กับคณะกรรมการ
นักเรียน , ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม , 
ค่าตอบแทนวทิยากร , ค่าวัสดุอปุกรณ์ใน
การดําเนินกิจกรรม) 

       50,000  น.ส.วรรณญากร    

60 

โครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้วฒันธรรม
เทพศิรินทร์ “สู่รั้วรําเพย” (จัดกิจกรรม
ตอนรับนักเรียนใหม่ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปี่ที่ 1 และ 4 ,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม , ค่าตอบแทน
วิทยากร , ค่าชุดการแสดง ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การดําเนินกิจกรรม) 

25,000 น.ส.วรรณญากร    

  
นโยบายและ

แผนงาน 61 
โครงการพัฒนางานทะเบียนนโยบายและ
แผนงาน 

3,000 นายจรัญ   

งานบริหาร
จัดการผู้บริหาร 

บริหารจัดการ
พิเศษ  

62 โครงการบริหารจัดการพิเศษ 1        64,462  ผอ.   

63 โครงการบริหารจัดการพิเศษ 2        70,000  ผอ.   



ห น้ า  | ๑๐๓ 

 

 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 64 

โครงการงานธุรการและการเงิน 
 
(ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์สาํนักงานและ
ครุภัณฑ์การศึกษา  ,จัดซื้อวัสด-ุครุภัณฑ์
สํานักงาน , หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร, 
กระดาษในการปริน้หนังสือเข้าทั้ง 2 ภาค
เรียน , ปรับปรุงห้องงบประมาณการเงิน 
) 

       40,000  น.ส.ศิริรัตนา    

กลุ่มบริหารงาน
บคุคล 

65 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
บุคคล* 
 
(ซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานเพื่อให้บริการ
คุณครูและการจัดทําเอกสารสายงานตา่ง 
ๆ ของงานบุคคล) 

       12,000  นางศิวพร    

66 

โครงการการพัฒนาบุคลากร* 
 
(การอบรมของครูและบุคลากร,
ลงทะเบียนอบรมให้ครูและบุคลากร,การ
เดินทางไปราชการของครูและบคุลากร,
การร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกสียณอายุ
ราชการและแสดงความยินดีในโอกาสต่าง 
ๆ) 

      150,000  นางศิวพร    

สาธารณูปโภค 

67 
โครงการค่าไฟฟาู 
(เดือนละ ไม่เกิน 100,000 บาท)    1,000,000  น.ส.ศิริรัตนา    

68 โครงการน้ํามนัยานพาหนะ        80,000  น.ส.ศิริรัตนา   

69 โครงการค่าโทรศัพท ์        20,000  น.ส.ศิริรัตนา    

70 โครงการค่าเช่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ท        75,000  น.ส.ศิริรัตนา   

71 โครงการค่า โดเมนเว็บไซต์โรงเรียน         4,000  น.ส.ศิริรัตนา   

72 โครงการค่าไปรษณียากร         4,000  น.ส.ศิริรัตนา   

รวม    3,300,680      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  งบอุดหนุน      

 รวมงบทั้งหมด    3,300,680      

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม    3,300,680      

คงเหลือรวม               -        
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เอกสารหมายเลข 2 ประเภทเงิน เรียนฟรี 15 ป ี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
ประเภทเงิน เรียนฟรี 15 ป ี

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระฯ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบเรียนฟรี ๑๕ ปี 

ปีงบประมาณ 
2564 

เงิน
งบประมาณ 

เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2564 766,290      

ยอดคงเหลือจากงบ 2563   433,622      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,199,912      

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการกีฬาสี ท.ศ.ล.เกมส ์          5,000  น.ส.วรรณญากร   

โครงการลูกเสือ - เนตรนาร ี(วันสําคัญตา่ง ๆ) 20,000  นางสาวสุภาพร    

โครงการลูกเสือ - เนตรนารี ม.1       40,000  นางสาวสุภาพร   

โครงการลูกเสือ - เนตรนาร ีม.2-ม.3 87,285 นายฐิติโชต ิ   

โครงการค่ายคุณธรรม ม.1 
นักเรียน = 193 คน 
คร ู       = 10 คน 
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาท                             
เข้าค่ายเป็นเวลา 2 วัน ไม่พักค้างคืน 

      48,800  ครูสมพร   

โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ม.2 
นักเรียน = 187 คน 
คร ู       = 10 คน                            
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาทค่ารถไปวัดในจังหวัด
ใกล้เคียง = 5คัน (คันละ 8,000 บ.) 

         5,760  ครูฐิติโชต   

โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ม.3 
นักเรียน = 168 คน 
คร ู       = 10 คน 
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาท 
ค่ารถไปวัดในจังหวดัใกล้เคยีง = 5คัน             
(คันละ 8,000 บ.) 

 54,240  ครูทัศนา   
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โครงการค่ายคุณธรรม ม.4 
นักเรียน = 103 คน 
ครู        = 10 คน 
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาท 
เข้าค่ายเป็นเวลา 2 วัน ไม่พักค้างคืน 

      30,600  ครูสมพร   

โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ม.5 
นักเรียน = 91คน 
ครู        = 10 คน 
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาท 
ค่ารถไปวัดในจงัหวัดใกล้เคียง = 3 คัน            
(คันละ 8,000 บ.) 

        32,080  ครูพนาไพร   

โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ม.6 
นักเรียน = 105 คน 
ครู        = 10 คน 
ค่าอาหาร/คน  = 80 บาท 
ค่ารถไปวัดในจงัหวัดใกล้เคียง = 3 คัน            
(คันละ 8,000 บ.) 

        33,200  ครูสมพร   

โครงการ ขวัญใจคนด ีทูบีนัมเบอร์วัน (Idol 
Kondee To Be Number One) 

15,000  น.ส.นริศรา    

โครงการวารสารประชาสัมพนัธโ์รงเรียน   นางเงาแข   

รวม    671,965.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
 งบเรียนฟรี 15 

ปี  
    

 รวมงบทั้งหมด 1,199,912.00      

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม   671,965.00      

คงเหลือรวม   527,947.00      
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เอกสารหมายเลข 3 ประเภทเงนิ รายไดส้ถานศึกษา (คอมพิวเตอร์) 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเภทเงิน รายได้สถานศึกษา (คอมพิวเตอร์) 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ฯ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รายได้สถานศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 500  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการพิจารณา ปีงบประมาณ 
2564 

เงินงบประมาณ 

เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2564      700,000.00  

ยอดคงเหลือจากงบ 2563        21,181.36  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      721,181.36  

กลุ่มบริหารวิชาการ งานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์          691,181.36  นายจรัญ    

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) 

               30,000  นางศิวพร    

รวม          721,181.36      
สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  คอมพิวเตอร์ 500       

 รวมงบทั้งหมด          721,181.36      

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม          721,181.36      

คงเหลือรวม                 -        

เอกสารหมายเลข 3 ประเภทเงนิรายไดส้ถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเภทเงินรายไดส้ถานศึกษา 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รายได้สถานศึกษา 
ครูจ้าง 500 จ้างรายวัน 200 ปฏิบัติการ 200 บริจาค 200 ทุนการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา ปีงบประมาณ 

2563 
เงิน

งบประมาณ 

เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2563    700,000.00     280,000  280,000  280,000.00  64,126.64  

ยอดคงเหลือจากงบ 2562     837,761.16       20,800  193,440  247,079.10  30,926.64  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,537,761.16     300,800  473,440  527,079.10  95,053.28  

งบประมาณ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากร      723,120   280,000    258,600  

  
 นางศิวพร     

    
โครงการพัฒนาสื่อทางไกลผ่านดาว
เทียวและ DLIT      500,000           น.ส.ศิริรัตนา    

    มอบทุนการศึกษานักเรียนด ี         64,126.64   น.ส.ศิริรัตนา    

    โครงการพัฒนาห้องเรียน ติดตั้งพัดลม  
ติดฝาผนัง 

           50,000    
 น.ส.ศิริรัตนา    

รวม    1,223,120    280,000  258,600  50,000   64,127      
สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  ครูจ้าง 500   จ้างรายวัน200   ปฏิบัติการ200   บริจาค 200   ทุนการศึกษา      

 รวมงบทั้งหมด 1,537,761.16    300,800    473,440  527,079.10  95,053.28      
รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม     1,223,120        280,000      258,600        50,000       64,127      

คงเหลือรวม   314,641.16  20,800.00  214,840.00  477,079.10  30,926.64      
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ประมาณการรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เอกสารหมายเลข 1 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเงิน  อุดหนุนท่ัวไป 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ /  
กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรยีนเทพศริินทร์ลาดหญา้ กาญจนบรุี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบอุดหนุน 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่

เงินท่ีได้รับจดัสรรจากงบ 2565 3,127,200.00      
ยอดคงเหลือจากงบ 2564 2,041,035.70      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,168,235.70      

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

1 โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 เชียร์และแปรอักษร 46,500  ครูนริศศา อนุมตั ิ

2 DS Network 30,000  ครูศิวพร อนุมตั ิ

3 กรรมการนักเรยีน  30,000  ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

4 knowledge   30,000  ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
งานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูพิชานันท์ 
  

1 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

 20,000  ครูวาสนา อนุมตั ิ

2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             20,000  ครูสุภาพร อนุมตั ิ

3 ส่งเสริมความสามารถและทักษะวชิาการ
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

          100,000  ครูพิชานนัท ์ อนุมตั ิ

4 จัดท าหลักฐานด้านการศึกษา (ซื้อ ปพ.
1,2,3) 

            10,000  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

5 นิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนโดย
กระบวนการ Coaching & Mentoring 

            10,000  ครูอุษณ ี อนุมตั ิ

6 รับสมคัร/สอบคัดเลือก/มอบตัวนกัเรียน 
เพื่อศึกษาต่อ ม.1,ม.4 

            20,000  ครูพิชานนัท ์ อนุมตั ิ

7 ตรวจทาน ปพ.5              3,000  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

8 จัดท าเอกสารประจ าตัวนักเรียน  
(ม.1,ม.4) ปพ.8 

            10,000  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             74,000  ครูจันทรว์ด ี อนุมตั ิ

3 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 คุณลักษณะที่พึงม ีสร้างคนดีใหส้ังคม (ใช้
งบเรียนฟรี 15 ปี 40,000 บาท) 

                   -    ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั สวมหมวกนิรภัย 
100%  (ใช้งบเรียนฟร ี15 ปี 5,000 บาท) 

                   -    ครูจรญั อนุมตั ิ

3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท) 

                   -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ
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4 โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รองยศวัฒน์ 

1 โรงเรียนมาตรฐานสากล             30,000  รองยศวัฒน ์ อนุมตั ิ

5 โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสรุัชต ์

1 พัฒนาระบบงานส านักงาน 4,000 ครูสุรัชต ์ อนุมตั ิ

2 การประเมินและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 

             5,000  ครูสุรัชต ์ อนุมตั ิ

3 รองรับการประเมินภายนอก              5,000  ครูสุรัชต ์ อนุมตั ิ

6 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาวด ี

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ผล
การทดสอบระดับชาติเป็นฐาน 

5,000 ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

2 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขยีน 

             3,000  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

3 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

-  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

7 โครงการร าเพยบานสืบ
สานเกียรติภมู ิ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาวด ี

1 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร 14,000 ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

2 รับใบประกาศนยีบัตร             14,000  ครูสุภาวด ี อนุมตั ิ

8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา 
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาพร 

1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ (ทวิ
ศึกษา) (ทัศนศึกษาดูงาน + การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ) 

            10,000  ครูสุภาพร อนุมตั ิ

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา (หลักสตูรพิเศษท่ีด าเนินการ 
MOU กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สถานศึกษา) 

            60,000  ครูสุภาพร อนุมตั ิ

9 โครงการพัฒนาคณุภาพ
กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ    (สอน สอบ ฝึก ฝึกซ้อม
นักเรียนแข่งขัน) บริหารจัดการระบบ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้

40,000 ครูศิวพร  
ครูเกดิสิร ิ

อนุมตั ิ

2 พัฒนาศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ
ด้านเทคโนโลย ี
 

            20,000  ครูศิวพร อนุมตั ิ
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10 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูฐิติโชต 

1 วันภาษาไทยแห่งชาต ิ             15,000  ครูฐิติโชต อนุมตั ิ

2 ส่งเสริมการอ่านและการเขียน             20,000  ครูฐิติโชต อนุมตั ิ

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

            20,000  ครูฐิติโชต อนุมตั ิ

11 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาพร 

1 สัปดาห์คณิตศาสตร ์             30,000  ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

2 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ด้านคณติศาสตร ์             15,000  ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

            20,000  ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

4 ส่งเสริมผูเ้รียนด้านคณิตศาสตร์และ
ศิลปหัตถกรรม 

            30,000  ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

5 พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพเิศษ             30,000  ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

                   -    ครูกลุ่มสาระ อนุมตั ิ

12 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            20,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

2 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนด้านความ
ประพฤติดีและจติรสาธารณะ 

            10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

3 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี             10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

13 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูวาสนา 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

            20,000  ครูวาสนา อนุมตั ิ

2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ             20,000  ครูวาสนา อนุมตั ิ

3 เสรมิสร้างศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร ์

            40,000  ครูวาสนา อนุมตั ิ

4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตรน์ักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

            30,000  ครูวาสนา อนุมตั ิ

14 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา      
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวราภรณ ์

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 

            60,000  ครูวราภรณ ์ อนุมตั ิ

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ( ใช้งบเรียน
ฟรี 15 ปี 100,000 บาท ) 
 
 
 
 
 

                   -    ครูวราภรณ ์ อนุมตั ิ

15 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านดนตร ี             30,000  ครูสุบิน อนุมตั ิ

2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านทัศนศิลป ์             20,000  ครูเพ็ญนภา อนุมตั ิ

3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านนาฏศิลป ์             50,000  ครูจันทรว์ด ี อนุมตั ิ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจันทร์วด ี

4 ประดิษฐ์ศริาภรณ ์(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 
40,000 บาท ) 

                   -    ครูจันทรว์ด ี อนุมตั ิ

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

            20,000  ครูเพ็ญนภา อนุมตั ิ

16 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูเอมิกา 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

            20,000  ครูเอมิกา อนุมตั ิ

2 พัฒนาฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน             20,000  ครูเอมิกา อนุมตั ิ

3 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านงานอาชีพ             10,000  ครูเอมิกา อนุมตั ิ

17 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอิสรยิาภรณ ์

1 ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

             7,000  ครูอิสริยาภรณ ์ อนุมตั ิ

2 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนในด้านภาษาจีน             10,000  ครูอัญชิษฐา อนุมตั ิ

3 DSL languages challenge              7,000  ครูขนิษฐา อนุมตั ิ

4 Chirstmas Day             10,000  ครูเนตรดาว อนุมตั ิ

5 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษห้องเรียน
พิเศษ 

            30,000  ครูอุษณ ี อนุมตั ิ

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

            20,000  ครูอิสริยาภรณ ์ อนุมตั ิ

18 โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสรยา 

1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบงานห้องสมุด
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 

            20,000  ครูสรยา อนุมตั ิ

2 จัดหาสื่อ หนังสือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

            30,000  ครูสรยา อนุมตั ิ

3 สัปดาห์ห้องสมุด             10,000  ครูสรยา อนุมตั ิ

4 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน             10,000  ครูสรยา อนุมตั ิ

19 ส่งเสริมและพัฒนางาน
แนะแนว 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอัปสร 

1 แนะแนวสัญจร             15,000  ครูอัปสร อนุมตั ิ

2 พัฒนาส านักงานแนะแนว              5,000  ครูอัปสร อนุมตั ิ

3 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 
 
 
 

 - ครูอัปสร อนุมตั ิ

20 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง             
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสุทธิพงษ ์

1 สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            10,000  ครูสุทธิพงษ์ อนุมตั ิ
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21 โครงการโรงเรยีนวิถี
พุทธ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (ใช้เงิน
เรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท ) 

                   -    ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

2 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (ใช้เงิน
เรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท ) 

                   -    ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

3 ท าป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ              3,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

4 การจัดท าป้ายพุทธสุภาษิต วาทะธรรม พระ
ราชด ารสั 

             3,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

5 การจัดท าเอกสารบทสวดมนต ์              2,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

6 การจัดท าสมุดบันทึกความด ี              2,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

22 โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูณัฐฐินีย ์

1 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม,จิตอาสา             22,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

อบรมนักเรยีนแกนน า                    -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

อบรมครูแกนน า                    -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

2 แผยแพรผ่ลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

            10,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

3 ตลาดนดัคณุธรรม              5,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

4 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการคุณธรรม             12,500  ครูณัฐฐินีย์ อนุมตั ิ

23 โครงการวันส าคัญ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 วันพ่อแห่งชาติ             10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

             5,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รัชการที่ 10  

            10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

4 วันแม่แห่งชาติ             10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

5 วันมาฆบูชา              5,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

6 วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา             10,000  ครูสาลิน ี อนุมตั ิ

7 วันอาเซียน             10,000  ครูสุทธิพงษ์ อนุมตั ิ

8 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม ่             25,000  ครูวรรณเลขา อนุมตั ิ

9 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา             10,000  ครูอัญชิษฐา อนุมตั ิ

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไปและ
กิจการ
นักเรียน 

24 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเทพศริินทร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม
เทพศิรินทร ์

25,000 ครูนริศศา อนุมตั ิ

2 กิจกรรมวันอานันทมหิดล 5,000 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

3 กิจกรรมวันแม่ร าเพย 25,000 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

4 วันปิยมหาราช 2,500 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

5 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 35,000 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ
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25 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)              
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 กิจกรรม ปปช สพฐ น้อย ปปช สพฐ ชุมชน 
จัดอบรมกลุ่มนักเรียนแกนน า กิจกรรม
บริษัทสร้างการด ี

40,000 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

26 โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข        
                   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 อบรมนักเรยีนแกนน าห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

55,000 ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

27 โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 กิจกรรมการให้ก าลังใจครอบครัวนักเรียนท่ี
มีภาวะยากล าบาก 

20,000 ครูวรรณเลขา อนุมตั ิ

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 37,500 ครูสริตา อนุมตั ิ

3 กิจกรรมจดัหาสื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 

            20,000  ครูสริตา อนุมตั ิ

4  กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

36,300 ครูสริตา อนุมตั ิ

5 กิจกรรมส่งเสริม แก้ไข และพัฒนานักเรียน              40,000  ครูสริตา อนุมตั ิ

6 เด็กไทยไมไ่รส้ัญชาต ิ(การประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม ส าหรับนักเรียนทีด่้อยโอกาส ท่ี
ไม่อยู่ในทะเบยีนราษฎร ) 

            10,000  ครูวรรณญากร อนุมตั ิ

28 โครงการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี ่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอารีพร 

1 จัดป้ายประชาสมัพันธ์ และของรางวัล
กิจกรรมการประกวดการงดสูบบหุรี ่

10,000 ครูอารพีร อนุมตั ิ

2 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
 

4,000 ครูสมใจ อนุมตั ิ

29 พัฒนาอาคารสถานท่ี
และปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูรัชน ี

1 ซ่อมแซมอาคารเรยีน (ซ่อมหลังคา , ประตู 
, หน้าต่าง , กระดาน) 

            60,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

2 ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 15,000 นางรัชน ี อนุมตั ิ

3 ซ่อมแซมบ้านพักคร ู             50,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา             50,000  นายจรัญ อนุมตั ิ

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด             60,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

6 ประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องใน
วันส าคัญต่างๆ 

            10,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

7 ปรับภูมิทัศนส์วนหย่อมหน้าอาคารเรียน
และบรเิวณต่างๆ 

            40,000  รองยศวัฒน ์ อนุมตั ิ
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30 โครงการโรงเรยีนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School ) 
                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูรัชน ี

1 สร้างหลังคาที่ตั้งถังขยะและปา้ยรณรงค์การ
แยกขยะก่อนท้ิง 

            20,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

31 โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ครูรัชน ี

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

            40,000  นางรัชน ี อนุมตั ิ

32 โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ ์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจรญั 

2 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์             20,000  ครูจรญั อนุมตั ิ

33 โครงการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสมใจ 

1 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล             10,000  ครูสมใจ อนุมตั ิ

2 รณรงค์วันเอดสโ์ลก              4,000  ครูสมใจ อนุมตั ิ

3 พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล              4,000  ครูสมใจ อนุมตั ิ

4 การด าเนินงานตามมาตรการโควดิ19 (เงิน
เรียนฟรี 15 ปี พัฒนาผู้เรียน 150,000 บาท) 

                   -    ครูสมใจ อนุมตั ิ

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

34 โครงการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน (ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค )   

            10,000  ครูสริตา อนุมตั ิ

2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มพัฒนาผู้เรยีน
และกิจการนักเรยีน 

          100,000  ครูศิวพร อนุมตั ิ

3  กิจกรรมอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          400,000  ครูศิวพร อนุมตั ิ

4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 

            50,000  ครูศิวพร อนุมตั ิ

5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล             30,000  ครูขนิษฐา อนุมตั ิ

35 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์
ชุมชน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

14,000 ครูขนิษฐา อนุมตั ิ

2 ร่วมกิจกรรมชุมชน 50,000 ครูศิวพร อนุมตั ิ

3 ร่วมกิจกรรมเทพ ฯ เป็นหนึ่ง 30,000 รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  5,000 
บาท) 

                   -    ครูเงาแข อนุมตั ิ
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งานบริหาร
จัดการ
ผู้บริหาร 

36 พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

1 บริหารจดัการพิเศษ 1  ส่งเสรมิศกัยภาพ
ด้านสถานศึกษา 

          800,000  ผอ. อนุมตั ิ

ก าหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา 

                   -    ผอ. อนุมตั ิ

พัฒนาระบบบริหารจดัการคณุภาพ
การศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 

                   -    ผอ. อนุมตั ิ

การด าเนินการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโดยใช้วงจรคณุภาพ 

                   -    ผอ. อนุมตั ิ

ส่งเสริม สนับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

                   -    ผอ. อนุมตั ิ

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกหอ้งเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

                   -    รองฯยศวัฒน ์ อนุมตั ิ

ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรได้พัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

                   -    รองฯศริิรัตนา อนุมตั ิ

2 บริหารจดัการพิเศษ 2 ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียน 

          714,935  ผอ. อนุมตั ิ

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

                   -    รองฯยศวัฒน ์ อนุมตั ิ

งบประมาณ 37 โครงการพัฒนาคณุภาพ
งานนโยบายและ
แผนงาน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจรญั 

1 พัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน              5,000  ครูจรญั อนุมตั ิ

38 โครงการพัฒนาคณุภาพ
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รอง ฯ ศิริรัตนา 

1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานส านกังาน
งบประมาณ การเงินการบัญชีและงานพัสด ุ

            40,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

2 ค่าไฟ           500,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

3 ค่าน้ ามัน           100,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

4 ค่าโทรศัพท์             20,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

5 ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอรเ์น็ท             40,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

6 ค่าไปรษณียากร              4,000  รองฯ ศิริรตันา อนุมตั ิ

รวม     5,168,235.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน     

รวมงบท้ังหมด     5,168,235.70      

รวมงบท่ีใช้ในโครงการและกิจกรรม     5,168,235.00      

คงเหลือรวม                0.70      
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เอกสารหมายเลข 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ประเภทเงิน เรียนฟรี 15 ปี 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบเรียนฟรี 

15 ปี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่

เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565     784,590.00  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการ
พิจารณา ยอดคงเหลือจากงบ 2564     628,720.05  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,413,310.05  
กลุ่ม

บริหาร
วิชาการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน(กีฬาคณะสี) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 แข่งขันกีฬาภายใน ท.ศ.ล. เกมส ์           55,000  ครูวรรณญากร อนุมัต ิ

2 โครงการ To be 
number one 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูนริศศา 

1 กิจกรรม Idol Kondee To Be Number One ลานกีฬา ลานดนตรี 
ลานศิลปะ ต้านยาเสพติด 

          15,000  ครูนริศศา อนุมัต ิ

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานกิจรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูอุดมศักดิ ์
  
  
  

1 วันส าคัญลูกเสือ เนตรนาร ี           20,000  ครูสภุาพร อนุมัต ิ

2 เข้าค่ายลูกเสือเทพศริินทร์สมัพันธ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          278,310  ครูสภุาพร อนุมัต ิ

3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ช้ันมัธยศึกษาปีท่ี 2 และ 3          200,000  ครูฐิติโชต ครูอุดมศักดิ ์ อนุมัต ิ

4 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1           60,000  หัวหน้าระดับ ม.1 อนุมัต ิ

5 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           60,000  หัวหน้าระดับ ม.2 อนุมัต ิ

6 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3           60,000  หัวหน้าระดับ ม.3 อนุมัต ิ

7 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4           40,000  หัวหน้าระดับ ม.4 อนุมัต ิ
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  8 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5           40,000  หัวหน้าระดับ ม.5 อนุมัต ิ

9 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6           40,000  หัวหน้าระดับ ม.6 อนุมัต ิ
  10 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ งบอุดหนนุ)           45,000  ครูสาลิน ี อนุมัต ิ

  11 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ งบอุดหนนุ)           45,000  ครูสาลิน ี อนุมัต ิ

  12 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั สวมหมวกนิรภัย 100%  (อยู่ในโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน) 

            5,000  ครูจรญั อนุมัต ิ

  13 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (อยู่ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน) 

5,000 ครูณัฐฐินีย ์ อนุมัต ิ

  14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน           10,000  ครูอุดมศักดิ ์ อนุมัต ิ

  15 สาธารณประโยชน์รักษาดินแดน (รด.) และจิตอาสา                   -   ครูภิรมย ์ อนุมัต ิ

  16 กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร ์          100,000  ครูจรญั อนุมัต ิ

  17 การด าเนินงานตามมาตรการโควดิ 19 (โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการอุดหนุน) 

         150,000  ครูสมใจ อนุมัต ิ

  18 ประดิษฐ์ศริาภรณ ์(อยู่ในโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบอุดหนุน ) 

          40,000  ครูจันทร์วด ี อนุมัต ิ

  19 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (อยู่ในโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา งบอุดหนุน ) 

         100,000  ครูวราภรณ ์ อนุมัต ิ

  20 คุณลักษณะที่พึงม ีสร้างคนดีใหส้ังคม (อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
งบอุดหนุน) 

          40,000  ครูวรรณญากร อนุมัต ิ

  21 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  (โครงการงานสัมพันธ์ชุมชุน  
อุดหนุน) 

            5,000  ครูเงาแข อนุมัต ิ

รวม   1,413,310.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบเรียนฟรี 15 ป ี    

รวมงบทั้งหมด   1,413,310.05      

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม   1,413,310.00      

คงเหลือรวม               0.05      
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เอกสารหมายเลข 3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเงิน รายได้สถานศึกษา (คอมพิวเตอร์) 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รายได้สถานศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

500 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

โครงการ เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565      350,000.00  

ยอดคงเหลือจากงบ 2564        19,738.47  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      369,738.47  

กลุ่มบริหารวิชาการ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูเกดิสริิ 

กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร ์ -  ครูจรญั อนุมัต ิ

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการปฏิบตังิานกลุ่มเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)+ค่าย Coding  

            30,000  ครูเกิดสิร ิ อนุมัต ิ

รวม         30,000.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
คอมพิวเตอร์ 

500 
    

รวมงบทั้งหมด       369,738.47      
รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม         30,000.00      

คงเหลือรวม      339,738.47      
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เอกสารหมายเลข 3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
รายได้สถานศึกษา 

ครูจ้าง  
500 

จ้างรายวัน 
200 

ปฏิบัติการ 
200 

บริจาค  
200 

ทุนการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา กลุ่มงาน/

กลุ่มสาระ
ฯ 

โครงการ 
เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565   700,000.00    280,000     280,000  280,000.00    

ยอดคงเหลือจากงบ 2564   633,726.16      12,200     188,220   75,088.54    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,333,726.16    292,200     468,220  355,088.54    

    กิจกรรมจดัจ้างครูและบคุลากร    1,333,726     292,200     468,220          

    กิจกกรมมอบทุนการศึกษานักเรยีนดี               

รวม     1,333,726     292,200     468,220                -                  -        

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
ครูจ้าง  
500 

จ้างรายวัน
200 

ปฏิบัติการ
200 

บริจาค  
200 

ทุนการศึกษา 
    

รวมงบทั้งหมด 1,333,726.16     292,200     468,220  355,088.54                -        

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม    1,333,726     292,200     468,220               -                  -        

คงเหลือรวม            0.16              -                 -    355,088.54                -        
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บทที่ ๕ 
แนวทางการติดตาม วัดผลและประเมินผล 

 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กําหนด ควรมี
เครื่องมือ กลไกบุคคล คณะบุคคลติดติดตามวัดและประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่าง
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายในแผนการกําหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะ
คร ู

๔. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบสาระสําคัญอย่างง่าย ๆ ของ
แผนตลอดทั้งภาพแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 

๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เปูาหมายและตัวชี้วัดความสําคัญให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่
แล้วจริง 

๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนําแผนสู่การปฏิบัติ 
๗. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนําและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนข้อมูล ป๎ญหา และแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

๘. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหารให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดและมีความเป็นผู้นํา
ที่จะนําโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม
ตัวอย่างงานหรือวิธารทํางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ี
กําหนดไว้ในแผน 

๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูงกํากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในแผน 
๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกําหนดไว้ในแผน 

๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
๑. การติดตามความก้าวหน้าประจําปีเป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกล

ยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กําหนดอันจะ
นําไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

๒. การวัดและการประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง ๒ ปีการศึกษา
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและป๎ญหาอุป
สรรค์ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา 
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๓. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๓ ปีเพื่อ
สรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 
๓ ปีการศึกษาและเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

๔. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษา 

 
 

การบริหารแผน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรมคือการดําเนินการ จะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการดําเนินการในทุกข้ันตอน 
๒. หลักคุณธรรมคือการดําเนินการ จะต้องคํานึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทําให้ผู้ที่ 

มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
๓. หลักความโปร่งใสคือการดําเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
๔. หลักความมีส่วนร่วมคือการดําเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ 

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
๕. หลักความรับผิดชอบคือ การดําเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 

พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
๖. หลักความคุ้มค่าคือ การดําเนินการองตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัดดังนั้นในการ 

บริหารจัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การก ากับติดตาม 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการ
บริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยยึดวงจรคุณภาพ (PDCA : 
DEMINGCYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้ 
P : PLAN 

๑ การวางแผนจัดทําโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณที่กําหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดําเนินการหรือไม่ 
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D : DO 
๒ การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 

- มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ 
- สามารถดําเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

C : CHECK 
๓ ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

- ได้มีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 
- ป๎ญหา/จุดอ่อนที่พบในการดําเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการดําเนินการมีหรือไม่ 

A : ACTION 
๔ นําข้อมูลที่ได้จากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ป๎ญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการนําผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสําหรับใช้วางแผนจัดทํา
โครงการในครั้งต่อไป 
- กําหนดกลยุทธ์ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

 
ระบบการติดตามประเมินผล 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้กําหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
ดังนี้  

๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
๔. ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล คือ 

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
๖. นําข้อมูลที่ได้จากการรายงาน มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือนําผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวไป
พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
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การรายงานผล 
๑. รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กําหนดให ้โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
๒. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 
หน่วยงานต้นสังกัด นําผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 


