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ส่วนที่ ๑  
บทนำ 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลหาดนางแก้ว  
(บ้านลาดตะเคียน) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์ 
ลาดตะเคียน โดยมีนายอาจ  บุญมีสนม เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ โดยแยก 
จากตำบลหาดนางแก้วเป็นอีกตำบลหนึ่ง คือตำบลลาดตะเคียน ซึ่งโรงเรียนได้ตั้งอยู่ในเขต ตำบลลาดตะเคียน  
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านลาดตะเคียน  
 พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมแล้วสร้างสมทบ 
เมื่อวันที่ ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ข. ๔ ห้องเรียน พร้อมกับได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่  
ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

      ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๗  บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า 
ทางการศึกษา  ตามโครงการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท ประจำจังหวัดทั่วประเทศ  
และคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านลาดตะเคียน เป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๒ ทางมูลนิธิก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน แทนอาคารแบบ ป.๑ข ปี ๒๕๐๙ ที่รื้อถอนเพราะทรุดโทรมมาก 
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมีนายบรรจง กันตวิรุต ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
และนายวิมล  ยิ้มละมัย ผู้แทนมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้รับอนุญาต 
จากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านลาดตะเคียน เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓  
(บ้านลาดตะเคียน) ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาที่ศธ.๐๒๐๔/๑๑๔๘ ลว. ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙  
และส่งมอบอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดย ดร.สุรัฐ  ศิลปะอนันต์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ขณะนั้นมีนายกิติศักดิ์ หงษ์วิไล เป็นผู้บริหาร 

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  ปัจจุบนัตั้งอยู่เลขที่  ๒๙๕  หมู่ที่ ๑ ถนน   
ฉะเชิงเทรา  - นครราชสีมาตำบล ลาดตะเคียน  อำเภอ กบินทรบ์ุรี   จังหวัด ปราจีนบุร ีรหสัไปรษณีย์  ๒๕๑๑๐  
โทรศัพท์  ๐๓๗ – ๖๒๕๕๑๔   e-mail : thairath93school@gmail.com website thairath93.ac.th   
FB: ไทยรฐั ลาดตะเคียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ี 
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เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่ ๒๓ ไร ่๓ งาน ๗๘.๓๐ ตารางวา เขต
พ้ืนที่บริการการศึกษา ๔ หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ ๑ , ๒ , ๑๑ และ ๑๓  โดยใช้อักษรย่อว่า “ท.ร. ๙๓” ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้รับ
งบประมาณในการสรา้งอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีทำเนยีบผู้บรหิาร ตามลำดับดังนี ้
ทำเนียบผู้บริหาร   
 พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๗  นายอาจ  บุญมีสนม    ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๓   นายแผน คงเงิน   ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๕๑๓- ๒๕๒๔  นายมาโนชน์ เสนารีย์  ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๕๓๒   นายแผน คงเงิน   ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖  นายกิตติศักดิ์ หงษ์วิไล  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒  นายชาลี กองแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบนั  นายสมหมาย สังขะวินจิ  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ประวัติการได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง และรางวัลระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.๑ข  จำนวน ๑  หลัง   
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด ใช้ชื่อว่าอาคารศรีอยุธยา 
      พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณสร้าง บ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ หลัง   
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
       พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้าง บ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง   
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
        พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียน แบบ ๐๐๘  จำนวน ๑ หลัง   
งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด ใช้ชื่อว่าอาคารสุโขทัย 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้าง บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  จำนวน  ๑ หลัง   
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้าง โรงฝึกงาน  ทรงปั้นหยา ๑ หลัง  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐  บาท 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียน แบบสปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน  ๑ หลัง ชั้นเดียวพ้ืน
ติดดิน ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐  บาท จากหนว่ยงานต้นสังกัดชื่ออาคารรัตนโกสินทร์ปฐมวัย 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้าง เรือนเพาะชำ ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท  
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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 พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับบริจาค อาคารดนตรี  ๑ หลัง  งบประมาณ จากหน่วยงานสภา 
ตำบลลาดตะเคียน ใช้สำหรับเรียนดนตรีไทยและสากล 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้าง ถังน้ำ ฝ๓๓ ถังข้างโรงอาหาร 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณสร้าง ถังน้ำ ฝ๓๓ ถังข้างอาคารอนุบาล     
               พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙   จำนวน ๑ หลัง  ๒ ชั้น  
๘ ห้องเรียน  งบประมาณ ๒,๓๘๐,๐๐๐  บาท จากมูลนิธิไทยรัฐ ใช้ชื่อว่า อาคารวัชรพล 
               พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รบังบประมาณสร้าง สนามกีฬา แบบสนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๑ สนาม งบประมาณ 
๑๔๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
      พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙   จำนวน ๑ หลัง  ๔ 
ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท ใช้ชือ่ว่า ศรีบูรพา 

     พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้าง ได้จัดสร้างถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ ประปาโรงเรียน ความจุเฉลี่ย 
 ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ใช้การได ้๑ หน่วย ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร 

     พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา 
      พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารอเนกประสงค์โรงฝึกงานการงานอาชีพ จำนวน ๑ หลัง  
ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร งบประมาณ ๙๔๑,๗๘๐  บาท ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ    
 พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  ๔ ที่นั่ง งบประมาณ 
๑๑๐,๐๐๐  บาท จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณต่อเติม อาคารศรีบูรพาปัจจุบัน อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  
จำนวน ๒  ห้องเรียน   งบประมาณ ๑๘๑,๑๒๔  บาท ได้รับบริจาคจากบริษัทมิยาซาวา  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ที่อาคารศรีบูรพาชั้นล่าง
ขนาด ๒ ห้องเรียน งบประมาณ๔๙๙,๙๙๙ บาทบริจาคโดยบริษัทพิโคทีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้าง สนามกีฬาแบบสนามวอลเลย์บอล จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จากเงินบริจาค/โรงเรียนจัดทำเอง 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ชั้นเดียว ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
ใช้สำหรับนักเรียนปฐมวัย งบประมาณ ๑๗๓,๖๖๒ บาท บริจาคโดยคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอนุบาล จำนวน ๑ ห้องเรียน ใช้สำหรับนักเรียนปฐมวัย 
งบประมาณ ๑๗๓,๖๖๒ บาท บริจาคโดยคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียน (แบบ อื่นๆ)  จำนวน ๑ หลัง  ๒ชั้น ๘ ห้องเรียน
งบประมาณ ๓,๐๑๓,๕๒๓  บาท ได้รับบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ สร้างอาคารมิตรภาพ 
ไทย-ญี่ปุ่น และอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔  ใช้ชื่อว่า อาคารมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น 
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 พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณสร้าง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐  บาท  
ได้รับบริจาคจากมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น  
 พ .ศ ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วม จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๔ ที่เป็นนั่งยอง ๒ ที่ ชักโครก ๒  
ที่ พร้อมห้องอาบน้ำ งบประมาณ ๓๕๗,๔๗๗  บาท ได้รับบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรือนพยาบาล ทรงจั่วมุขกลาง จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐  บาท บริจาคโดย ดร. ทรงศักดิ์  เอาฬาร 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณสร้าง ได้รับบริจาคถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ งบประมาณหน่วยงานอื่น  
จำนวน๕๖๓,๐๐๐ บาท สภาพปัจจุบันชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
        พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับบริจาคสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑ หลัง  
จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  สภาพการใช้งานดี 
       พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน 
       พ.ศ .๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณสร้าง ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช.๖๐๔/๔๕  
งบประมาณจากต้นสังกัดจำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท ใช้การได้ ๕ ทีน่ั่ง สภาพการใช้งานพอใช้  

     พ.ศ . ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุมโรงเรียน แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ 
ได้รับงบประมาณต้นสังกัด ๒,๐๖๑,๒๘๐ บาท ขนาดกว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๒ เมตร  

      พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำ ประเภทหอส่งน้ำประปา ร.ร .ได้รับงบประมาณ 
จากหน่วยงานอื่นขนาดความจุเฉลี่ย ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ใช้การได้ ๑ หน่วย ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร  
สภาพการใช้งานพอใช้ 
        พ.ศ .๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารห้องดนตรี สร้างเอง  
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงอาคารสหกรณ์โรงเรียน จำนวน ๑ หลัง จากโรงเรียนจัดทำเอง 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสร้าง แบบ สปช .๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ 
๓๔๘๓,๑๐๐  บาท จาก สพฐ. จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ใช้ชื่อว่าอาคารจักรีมงคลวิชช ์
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ สร้างถนนคอนกรีตรอบด้านหลัง
หน้าหอประชุม  คสล. งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
จากโรงเรียนจัดทำเอง 
 พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสร้างสระว่ายน้ำ  ๑ สระ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากบริษัทซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชน 
 พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
จากมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธืไทยรัฐ  
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  พ .ศ . ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วมหญิง ๖ ทีน่ั่ง/๔๙  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
๕๐๖,๒๐๐  บาท จากต้นสังกัด 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ ปรับปรุงพื้นห้องเรียน  
อาคารจักรีมงคลวิชช์ (ปูกระเบื้อง) งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท 
 

        สภาพปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ประกอบไปด้วยอาคารเรยีน ๗ หลัง  
จำนวน ๒๓ ห้องเรียน อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง ห้องสมุด ๑ หอ้ง บ้านพักครู ๓ หลัง ห้องสุขา ๔ หลัง เรือนเพาะชำ  
๑ หลัง โรงเก็บรถ ๑ หลัง อาคารพยาบาล ๑ หลัง และอาคารอเนกประสงค์หอประชุม ๑ หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 
ฝึกงาน ๑ หลังเปิดทำการสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๓ ห้องเรียน และเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่ที่ ๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาข้ันฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๑๖ ห้องเรียน 
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๔๕๐ คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๖ คน ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  
คือ นายสมหมาย สังขะวินิจ 

 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมหมาย  สังขะวินิจ 
โทรศัพท ์๐๘๑-๗๘๒๑๙๕๖ e-mail : sommaisangkhawinit@gmail.com 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๔   เดือน 
รับผิดชอบกลุ่ม (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ๔  ฝ่าย 
 ๑.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   หัวหน้า   นางสุดาพร    เชียงเถียร  
โทรศัพท์  ๐๖๓-๓๙๑๕๙๑๙   e-mail : oyoyoy9393@gmail.com 
 ๒.  กลุ่มบริหารงานบุคลากร  หัวหน้า   นางณัฐกมล  นามจิรโชติ   
โทรศัพท์  ๐๘๙-๖๐๐๖๕๘๗ e-mail : nattyrong1118@gmail.com 
 ๓.  กลุ่มบริหารงานงบประเมินการเงินและพัสดุ หัวหน้า นางสุนีย์ มณีแสน 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๖๐๑๐๒๘๔ e-mail : suneenon123@gmail.com. 
 ๔.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  หัวหน้า  นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๐๙๗๙๗๖๔   e-mail : rattasartc@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:rattasartc@gmail.com
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ น.ส.ธนาภรณ์ วงค์คำลือ ๓๐ ๔ คศ.๑ ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อนุบาล ๓ ๘๐ 
๒ นางณัฐกมล    นามจริโชต ิ ๕๒ ๒๙ คศ.๓ กศ.บ.ศษ.ม. สังคมศึกษา/ปฐมวัยศึกษา อนุบาล ๒/๑ ๑๒๐ 
๓ นางธัญนาฏ   แพนลา ๔๗ ๑๗ คศ.๓ ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อนุบาล ๒/๒ ๑๑๖ 
๔ นางทรรศนกมล  ชมพันธ์ุ ๔๘ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม.ค.บ., 

ศศ.บ. 
บรหิารฯ,การประถม,นาฏศิลป ์ ทุกวชิา ป.๑/๑ ๗๒ 

๕ น.ส.นวลอนงค์ วงสะอาด ๓๐ ๕ คศ.๑ ค.บ.,กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทยม.๑-๓ ๖๖ 
๖ นางเนตรทราย    บุญสุทธ์ิ ๖๐ ๓๘ คศ.๓ ค.บ. ประถมศกึษา ทุกวชิา ป.๓/๒ ๔๔ 
๗ น.ส.สญาฤดี   วรศลิป ์ ๖๐ ๓๕ คศ.๓ ค.บ. การบริหารฯ ทุกวชิา ป.๒ ๒๘ 
๘ นางกรรณิการ์   หงษ์วิไล ๕๗ ๓๙ คศ.๓ ค.บ. ประถมศกึษา ทุกวชิา ป.๓/๑ ๗๘ 
๙ น.ส.ณหทัย   แม้นชล ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.บ./ค.ม. การประถมฯ/หลักสูตรและการ

สอน 
ภาษาไทย. ๔-๖ ๑๒๐ 

๑๐ นางสุนีย์       มณีแสน ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ค.บ.,ศษ.ม. วิทยาศาสตร ์ วิทย ์ม.๑-๓ ๗๖ 
๑๑ นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน ์ ๔๓ ๑๑ คศ.๓ ค.บ., ศษ.ม. คณิตศาสตร์ บริหารฯ คณิต ป๕-๖ ๗๖ 
๑๒ นายกิตติศักดิ์ สว่างวงค์ ๒๙ ๔ คศ.๑ พธ.บ,กศ.ม. สังคมศึกษา สังคม ประวัติ ป. ๔-๖ ๔๐ 
๑๓ นางสุดาพร     เชียงเถียร ๕๙ ๓๙ คศ.๓ ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณิต ม.๑-๓ ๖๔ 
๑๔ นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์ ๔๑ ๑๒ คศ.๓ วท.บ.,ศษ.ม วิทยาการคอมฯ บริหารฯ คอมฯ สือ่ ม.๑-๓ ๑๔๘ 
๑๕ นายประภาส    เพ้ยจันทึก ๔๐ ๑๕ คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิต  ม.๑-๓ ๕๒ 
๑๖ นางกัลยา        จีนะวัฒน์ ๕๔ ๒๙ คศ.๓ ค.บ. อังกฤษ อังกฤษม.๑-๓ ๑๐๖ 
๑๗ นายรัฐศาสตร์    เชียงเถียร ๕๙ ๔๐ คศ.๓ ค.บ. บริหารโรงเรยีน กอท. สังคม ม.๑-๓ ๒๔ 
๑๘ นายไพรตัน์  นาคทอง ๓๘ ๑๓ คศ.๓ ค.บ.ศษ.ม. ดนตรี,บริหารฯ ดนตรี ม.๑-๓ ๓๔ 
๑๙ นางสาวศิรภสัสร  อยู่กรุด ๒๗ ๑ ครูผช. กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร ์ ป.๔-๖ ๘๐ 
๒๐ นายนวพล  บุญอาจ ๒๖ ๔ด. ครูผช. ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษาป.๑-ม.๓ ๕๔ 
๒๑ นางสาววราภรณ์ วงศ์เพญ็ ๒๗ ๓/๖ด. ครูผช. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.๑-๖ ๔๐ 
๒๒ นางสุริตา  นาดำ  ๓๐ ๓ด. ครูผช. กศ.บ. การสอนศิลปะ ศิลปะป.๔-ม.๓ ๑๖ 

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๑๙  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๖.๓๖ 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๓  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๓.๖๔ 
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       ครูอัตราจ้าง 

 
 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑๘๙ คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๔๕๙  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 2 ๒ ๑๗ ๑๗ ๓๔  

อนุบาล 3 ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓  

รวม ๓ ๒๗ ๓๐ ๕๗  

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๑๖ ๒๓ ๔๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๑ ๑๗ ๓๘  

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๒ ๒๑ ๓๓  

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๒๑ ๒๑ ๔๒  

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๒๓ ๒๔ ๔๗  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๑ ๒๔ ๔๕  

รวม ๑๑ ๑๑๔ ๑๓๒ ๒๔๖  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ย 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๔ ๒๖ ๖๐  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๒ ๒๖ ๒๕ ๕๑  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๒ ๒๕ ๒๐ ๔๕  

รวม ๖ ๘๕ ๗๑ ๑๕๖  

รวมทั้งหมด ๒๐ ๒๒๖ ๒๓๓ ๔๕๙  

   

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น การพัฒนาฯ 

๑ น.ส.แจ่มจันทร์ แก้วคำ ๔๒ ๑๑ พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี ค.บ.ป.โท ร.ม. 
คอมพิวเตอร์ 
รัฐศาสตร์ 

๒๘ ชม. 

๒ นางสาวกาญจนา  วงค์กำภ ู ๒๗ ๓ อัตราจ้างธุรการ 
ป.ตรี 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

- 

๓ นางธนัญญา ประไพร ๔๘ ๕ ครูพี่เลี้ยง ม.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - 
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ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน )   มีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ หลัง ประกอบด้วย 
 อาคารวัชรพล  อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙   จำนวน ๑ หลัง  ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน   
ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ สร้างให้แทนอาคารไม้หลังเก่าที่ทรุดโทรม   
 อาคารศรีบูรพา  แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ชื่ออาคารศรีบูรพา และได้งบต่อเติม
ชั้นล่าง เพื่อทำห้องสมุดและห้องเรียนสีเขียว ไทยรัฐสร้างให้พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วมอีก ๑ หลัง ต่อมาได้รับ
งบประมาณต่อเติม อาคารเรียน จำนวน ๒  ห้องเรียน ได้รับบริจาคจากบริษัทมิยาซาวา  
 อาคารมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น   แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ  ชั้นบน ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องเรียน ห้องนวด 
เพ่ือสุขภาพ ๑ ห้อง  และห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้องเรียน  
 อาคารชั้น ป.๑-๒  แบบ ป.๑ข  จำนวน ๑  หลัง  จำนวน ๔ ห้องเรียน ทรงปั้นหยา ไม้ทั้งหลัง   
เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ยังใช้งานได้ 

อาคารชั้น ป. ๓-๔  แบบ ๐๐๘  จำนวน ๔ ห้องเรียน ไม้ทั้งหลัง   เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง  
ปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ยังใช้งานได้ 
 อาคารเรียนชั้นอนุบาล  แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียวพ้ืนติดดิน  ๓  ห้องเรียน ได้รับ
งบประมาณจากต้นสังกัด  ต่อมาได้รับงบบริจาคต่อเติมอีก ๑ ห้อง  จากมูลนิธิไทยรัฐ 
 อาคารจักรีมงคลวิชช ์ แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง) จำนวน ๑ หลัง ได้งบประมาณจาก สพฐ.  
พ.ศ.   ๒๕๕๘   มีจำนวน ๑ หลัง  ๔ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง   
 อาคารประกอบ จำนวน ๗  หลัง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์หอประชุม    อาคารห้องพยาบาล    
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (ห้องกระจก)   อาคารห้องดนตรี   อาคารประกอบโรงฝึกงานอาชีพ   
อาคารประกอบโรงอาหาร   และอาคารสหกรณ์โรงเรียน จากงบสหกรณ์โรงเรียน 
 บ้านพักครู  รุ่นแบบ  กรมสามัญ   ชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง ห้องน้ำ ๑ ห้อง  ด้านล่าง   จำนวน  ๓  หลัง    
 ห้องส้วมนักเรียน   จำนวน   ๕  หลัง   จำนวน   ๒๔   ทีน่ั่ง 
 ห้องส้วมครู จำนวน  ๑ หลัง  ขนาดชั้นเดียว ๖ ที่นั่ง  รุ่นแบบ ไทยรัฐ    
ได้รับบริจาคจากคุณหญิงประณีตศิลป์   วัชรพล  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สระว่ายน้ำ ๑ สระ   ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซัมซุงประกันชีวิต 
สนามเด็กเล่น      ๑ สนาม    
สนามฟุตบอล       ๑ สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล    ๑ สนาม   
สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 
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 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด ๔,๙๐๘ 

ห้องภาษาไทย ประถมศึกษา ๔๒๐ 

ห้องวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ๔๙๑ 

ห้องคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ๔๘๐ 

ห้องภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ๓๗๔ 

ห้องดนตรีสากล ๒๓๔ 

ห้องจริยธรรม ๑๔๓ 

ห้องสังคม ๑๓๒ 

ห้องการงานอาชีพ ๑๗๖ 

ห้องเรียนสีเขียว ๑๐๓ 

ห้องคอมพิวเตอร์  ประถมศึกษา ๒๓๐ 

ห้องคอมพิวเตอร์  มัธยมศึกษา ๕๕๖ 

ห้องไทยรัฐ ON AIR ๓๐ 

ห้องนวดเพื่อสุขภาพ ๕๐ 

ห้องเกียรติยศ ๑๐ 

สระว่ายน ้า ๑๐๐ 

ห้องพยาบาล ๑๒ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. สวนไดโนเสาร ์  ๑ 

๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ ๖ 

๓.ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว ๓ 

๔  นันทวันไหมไทย ๑ 

๕  แหล่งโบราณสถานจังหวัดปราจีนบุรี ๑ 

๖. โครงการเกษตรเขาหินซ้อน ๖  

๗. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติต าบลลาดตะเคียน ๖ 

๘.ดรีมเวอร์ ๖ 

๙. วัดสมานวนาราม ๓ 

๑๐. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๓ 

๑๑. สวนนงนชุ พัทยา ๑ 

๑๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
ลาดตะเคียน 

๗ 
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ภารกิจ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีภารกิจในการจัดการศึกษาประกอบด้วย  
๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๒. การจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานชาติ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้มาตรา ๒๔  
 ๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย คำนึงถงึความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา   
๓.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได ้คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
๔.  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล กัน รวมทั้งการ

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ อำนวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ   

 ๖.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

และดำเนินการตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙  มาตรา๓๐ มาตรา ๕๙ และ มาตรา๖๖  
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 กรอบโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรม  ซึ่งต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต่อปีการศึกษา  และแต่
ละวันต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง และแต่ละกิจกรรมต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมต้องครอบคลุมถึงพัฒนาการ
ทุกด้าน ซึ่งมีสัดส่วนในการพัฒนาเด็ก  ดังนี้ 
 

การพัฒนา 
อายุ ๔-๕ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

อายุ ๕-๖ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 
(รวมทั้งการช่วยตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน 

๒ ๑/๒ ๒ ๑/๔ 

๒. การเล่นตามมุมประสบการณ์ /มุมเล่น ๑ ๑ 
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การพัฒนา 
อายุ ๔-๕ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

อายุ ๕-๖ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

๓. การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ๑ 
๔. กิจกรรมด้านสังคม (การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) ๓/๔ ๑ 
๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ 
๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๑ ๑ 
เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ 

 

ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมถึงขอบเขตการจัดกิจกรรมประจำวัน ซึ่งไม่แบ่งเป็นรายชั่วโมง  หรือรายคาบ เพ่ือให้
เด็กได้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และต้องจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง / ๑ วัน ดังตารางกิจกรรมประจำวันต่อไปนี้ 

 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับเด็ก 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ำ 
๐๙.๐๐– ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ในวงกลม 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑๐.๑๐- ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุม) 
๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

 
 

เวลา กิจกรรม 
๑๑.๑๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. นอนพักผ่อน 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
๑๔.๕๐ - ๑๕.๑๐ น. พัก (รับประทานอาหารเสริม นม ) 
๑๕.๑๐ - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน 
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๑. การจัดชั้น อายุ หรือกลุ่มเด็ก 
        การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดการศึกษา 
ให้แก่เด็กท่ีมีอายุระหว่าง ๔ – ๕ ปี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
          - ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุระหว่าง ๔ – ๔/๑๑ ป ี
          - ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุระหว่าง ๕ – ๕/๑๑ ป ี
 ๒. ระยะเวลาเรียน 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีระยะเวลาใน 
การจัดการศึกษา ๒ ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ในหนึ่งวันมี
ช่วงเวลาและกิจกรรมครบตามตารางกิจกรรมประจำวัน 
๓. สาระการเรียนรู้รายปี 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) กำหนดสาระการเรียนรู้รายปี โดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้  สภาพที่พึงประสงค์  ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ครบทั้ง  ๑๒  มาตรฐาน 
ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรสถานการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และครอบคลุมทุกช่วงอายุ และช่วงชั้นปี
ที่จัดการศึกษา  และได้ระบุชื่อหน่วย  โครงงาน  ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของ
ทุกองค์ประกอบในสาระการเรียนรู้รายปี 
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โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียนต่อปี

ชั้น ป.๑-๓ 

เวลาเรียนต่อปี 

ชั้น ป.๔-๖ 

เวลาเรียนต่อปี   

ชั้น ม.๑-๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน    

ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และ

การด าเนินชีวิตในสังคมเศรษฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

๘๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๖๐ (๔ นก) 

๔๐(๑ นก) 

 

๑๒๐ (นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๘๐ ๘๐ (๒ นก) 

ศิลปะ ๔๐ ๘๐ ๘๐ (๒ นก) 

การงานอาชีพ ๔๐ ๘๐ ๘๐ (๒ นก) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๖๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ

พร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน/ ลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้  

ปีละ ๘๐ ชั่วโมง ปีละ ๔๐ ชั่วโมง ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 

- หน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐     ๔๐ (๑ นก ) 

- ภาษาอังกฤษ/ ญี่ปุ่น เพ่ือการสื่อสาร  ๔๐ -     ๔๐ (๑ นก ) 

- สื่อมวลชนศึกษา - ๔๐ ๔๐(๑ นก ) 

- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - - ๔๐ (๑ นก ) 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมารอบ ๓ - ๕ ปี 
 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          - พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสร้าง แบบ สปช .๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๓๔๘๓,๑๐๐  
บาท จาก สพฐ. จำนวน ๔ หอ้งเรียน ใต้ถุนโล่ง ใช้ชื่อว่าอาคารจักรีมงคลวิชช์ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 - โรงเรียนดีเด่นไทยรัฐวิทยาภาคกลางและภาคตะวันออก   จากมูลนิธิไทยรัฐ 
          - พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ สร้างถนนคอนกรีตรอบด้านหลัง
หน้าหอประชุม  คสล. งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
- ได้รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเหรียญทอง   จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- ได้รับโล่พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ BEIDQM  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

          - พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
จากโรงเรียนจัดทำเอง 
 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียนต่อปี

ชั้น ป.๑-๓ 

เวลาเรียนต่อปี 

ชั้น ป.๔-๖ 

เวลาเรียนต่อปี  ชั้น 

ม.๑-๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

-กิจกรรมแนะแนว (ทักษะกระบวนการคิด) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน     

-    ลูกเสือ /เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

-    ชุมนุมสื่อมวลชนศึกษา ( ป๑-๓ )   /  ชุนุม....         

---กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการ

กับพลเมืองดี  

 

๔๐ 

๓๐  

 ๑๐ 

  

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

 

๔๐ 

 ๓๐ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่หลักสูตรก าหนด ๑,๐๔๐ช.ม./ปี ๑,๐๔๐ ช.ม./ปี ๑,๒๐๐  ช.ม./ปี 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
- ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ( School Quality  Awards : ScQA)    

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        - พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสร้างสระว่ายน้ำ  ๑ สระ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท 
ซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชน 
        - พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิ
แอมเวย์เพ่ือสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธืไทยรัฐ  
 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 

การประเมินผลงานที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) โครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา  จากมูลนิธิไทยรัฐ 
  - ได้รับตราพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นโรงเรียนผ่านการประเมินรอบ ๓  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  จากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

          - พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วมหญิง ๖ ทีน่ั่ง/๔๙  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐  
บาท จากต้นสังกัด 
          - พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ ปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน  
อาคารจักรีมงคลวิชช์ (ปูกระเบื้อง) งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท 
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โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บา้นลาดตะเคียน) 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบคุลากร 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหารงานทั่วไป 

- การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับ 
  การให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 
  หลักสูตรท้องถ่ิน 
- งานวางแผนงานด้านวิชาการ     
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผ ลประเมินผล และด าเนินการ 
  เทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ในสถานศึกษา 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนว 
- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
- การประสานความร่วมมือในการ 
  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
  และองค์กรอื่น 
- การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ 
  บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน   
  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่ 
  จัดการศึกษา 
- การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
  งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศธ. 
หรือเลขาธิการสพฐ. 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงปม. 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- การวางแผนพัสดุ 
- การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศธ. 
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 
- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
- การน าเงินส่งคลัง 
- การจัดท าบัญชีการเงิน 
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 
และรายงาน 

- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
- การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
- การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
- การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
- การออกจากราชการ 
- การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
- การจัดท าบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
  สารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
  การศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
  องค์การ  
- การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การด าเนินงานธุรการ  
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- การเสนอเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
- การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การทัศนศึกษา 
- งานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการ 
  จัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร                                                                             
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค 
  และส่วนท้องถ่ิน (ท)การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 
  พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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 ส่วนที่ ๒  
                                           สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
- ส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนให้มี

โอกาสแสดงความสามารถ/เผยแพร่ สู่สังคม
ภายนอกให้มากท่ีสุด 

- องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และ ท้องถิ่นให้
การช่วยเหลือดี 

- เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ มี
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติเป็นอันดับแรกของเขต  

- ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและผู้ปกครองให้
ความสำคัญด้านการศึกษา โดยให้ความร่วมมือ
และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้เรียน 

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง รักษาวัฒนธรรมประเพณี
เป็นอย่างดี 

- ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนจากชุมชน 
- ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ และมีสิ่ง

อำนวยความสะดวกมากมาย 
- โรงเรียนมีพ้ืนที่กว้าง จัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
- ผู้ปกครองรักและตามใจลูกจนเกินขอบเขต จึงทำ

ให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนของครูฃ 
- ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจต่อการ

จัดการศึกษา 
- นักเรียนมีความหลากหลายแตกต่างทั้งด้าน

สติปัญญา ครอบครัว  และการสนับสนุนทาง
การศึกษาของครอบครัว 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยก  ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียนยังขาดการดูแล เอาใจใส่ลูก
ของตนเองเท่ที่ควร หากบอกให้มารับปัจจัยมาให้
อยู่แต่ถ้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกตัวเองก็จะไม่
เข้มงวดกวดขัน กำกับ ติดตามและดูแล 

- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร 
เนื่องจากต้องทำงานโรงงาน ทำโอทีเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

- ขาดการจัดการแบบ บวร บ้าน วัด โรงเรียน ยังไม่
เข้มแข็ง 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพ
รับจ้าง  ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน  ขาดวัสดุอุปกรณ์ 
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โอกาส อุปสรรค 
ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกมากมาย เดินทางไปมาสะดวก 
- ส่งเสริมการเรียน  ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน

ของนักเรียน 
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 
มลพิษทางอากาศจากแหล่งชุมชนรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรม 

- โรงเรียนมีที่ตั้งที่โดดเด่น การสัญจรไปมาสะดวก 
ติดถนนใหญ่ 

 

- สิ่งแวดล้อมยั่วยุ มีร้านเกม แหล่งมั่วสุ่ม ยาเสพติด 
- นักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการ ไม่สามารถเดินทาง

มาเรียนได้สะดวกสบายเพราะระยะทางไกลและ
ไม่มีรถรับส่งบริการในการเดินทางมาโรงเรียน 

ค่าครองชีพสูงทำให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่าย
สูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหาเรื่องการเงินปัญหา
ผู้ปกครอหย่าร้าง 

เทคโนโลยี (Technological) 
- มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน          
มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้าน Internet 

เทคโนโลยี (Technological) 
- สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนมีไม่เพียงพอกับจำ

รนวนนักเรียน 
- สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยู่กับการ
ใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอื่น    
อุปกรณ์ ict ไม่เพียงพอ 

เศรษฐกิจ (Economic) 
- ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการ

พัฒนา นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจาก อบต. 
มูลนิธิไทยรัฐ เอกชน สถานประกอบการ และจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

เศรษฐกิจ (Economic) 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพ

รับจ้าง  ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน  ขาดวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียน  ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน
ของนักเรียน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
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โอกาส อุปสรรค 
 - ส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 

- ค่าครองชีพสูงทำให้บุคลากรและผู้ปกครองมี
ค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน 
     งบประมาณมีน้อย โรงเรียนไม่มีคอมให้นักเรียน 
     ไดใช้เรียนและฝึกทักษะ 

กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
-    มีนโยบายต้นสังกัดชัดเจน 
- มีนโยบายสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ 

 

กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
- มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่หลายกลุ่มสาระ  

ทำให้ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการสอน
และการวัดประเมินผล 

- เป็นโรงเรียนขยายโอกาส รับเด็กนักเรียนที่มีความ
แตกต่างและมีความหลากหลายคุณภาพ 

มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยทำให้นโยบาย
เปลี่ยนบ่อย 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน S1 
- จัดการศึกษามุ ่งไปที ่ผู ้ที ่ด้อยโอกาส ผู้ที ่มีฐานะ

ยากจน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
- จัดการศึกษาที ่สอดรับกับนโยบายของทางต้น

สังกัด  ดำเนินตามนโยบายแผนของ สพฐ. 
- มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที ่สอดคล้องกันและ

ทิศทางชัดเจน มีค่านิยมขององค์กร 
- มีหลักสูตรที่แสดงความเป็น อัตลักษณ์ของตนเอง  

เช่นหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา  หลักสูตรความเป็น
พลเมือง และหลักสูตรกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

- จัดการศึกษาที่เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีของ
สังคม ตามนโยบายของโรงเรียนไทยรัฐที่ว่า เป็น
โรงเรียนสอนคนดี   

- สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่
ชัดเจน สอดคล้องกับกระทรวง 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน S1 
- มีแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาไม่ใช้และขาดการ

ทบทวน 
- มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการ

จัดการเรียนการสอน 

ด้านการบริการและผลผลิต S2 
- มีอาคารและสถานที่ แหล่งเรียนรู้ พร้อมต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มีการจัดการเรียนการสอนทีหลากหลายให้กับ

นักเรียนอย่างมีระบบ  และครบทุกระดับชั้น 
- มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ

ความต้องการ ความแตกต่างแต่ละบุคคล ได้เต็ม
ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ 

- จัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเองและสอดรับกับชุมชนของ
ตนเองเพ่ือการมีงานทำใกล้ถิ่นฐานของตนเอง 

- มีการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  เช่น  การนวดแผนไทย  การทำ
โครงงานต่าง ๆ 

ด้านการบริการและผลผลิต S2 
- การดูแลและซ่อมบำรุงระบบห้องน้ำภายในอาคาร

เรียนมีน้อย 
- นักเรียนยังไม่ได้ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาและ
ความคิด สร้างสรรค์ 

- มีงานประเมิน งานที่ต้องรับการตรวจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มากมายทำให้การเรียนการสอน
ไม่ต่อเนื่องเพราะครูต้องทำงานเฉพาะหน้าเพื่อรับ
การประเมิน การเรียนการสอนจึงไม่ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

- นักเรียนยังขาดการนำความรู้ไปสร้างเป็น
นวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย 

- จำนวนนักเรียนลดลง 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล M1  
- ได้รับความร่วมมือ / ยอมรับ / สนับสนุน จาก

ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่าง
ดี 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียน 
ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีวิสัยทัศน์ 

- ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ ในการ
บริหารงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียน 

- มีจำนวนครูเพียงพอ และสอนตามวิชาเอกที่
ตนเองมีความชำนาญ 

- มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม 
ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ 

- บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน ร่วมกัน 

- ตามตามประเมินผล ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

- โรงเรียนมีความร่วมมือของบุคลากรโดยยึดระบบ
ประชาธิปไตย 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล M1  
- ครูหลายท่านขาดทักษะ/เทคนิค การใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน 
- บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับ

การจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
- ครูรุ่นใหม่ไม่ค่อยเคร่งครัดระเบียบวินัย 
- ครูยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ครูควรปลูกฝังและกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้ เช่น การรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด ให้
มากขึ้น 

- ครูยังขาดความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ 
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการกับ
หน่วยงาน ภายนอกน้อยเกินไป 

- ครูมีภาระงานที่หลายหน้าที่          
- ครูปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากขาด

ความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง    
- ครู บุคลากร ขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเรียนการสอนที่มากพอ     
- ขาดแคลนบุคลากร วิชาเอกภาษาไทย      
- บุคลากรยังขาดจิตอาสาในการทำงานร่วมกันเป็น

กลุ่ม 
- บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ความสามารถด้าน 

ICT 
- การได้รับงาน คำสั่งงานจะทำตามหน้าที่ที่ได้รับ

คำสั่ง ยังขาดจิตอาสา 
- จำนวนนักเรียนบางห้องมีจำนวนมาก ครูไม่

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางวิชา
ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ         
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- จัดกิจกรรมเสริมส่งเสริมด้านความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรมผู้บริหารและคณะครู มีความสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน 
นักเรียน และร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 

- การทำ swot ไม่ครอบคลุม 
- นักเรียนมีพฤติกรรมขาดระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบ 
- นักเรียนมีคุณธรรมน้อย เช่น การรักษาความ

สะอาด มารยาทต่าง ๆ  
- นักเรียนบางคนไม่สนใจในการเรียนการสอน  

ทำให้ไม่มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
- นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก 

 ซึ่งส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก ทำให้
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเรียน 

- การตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดของ
โรงเรียน ยังไม่ต่อเนื่อง 

ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ขาดการกำกับ ติดตาม สร้างกฎ ระเบียบกับ

นักเรียน ไม่สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง การปกครองยังไม่
เด็ดขาด 

- การจัดกิจกรรมการประเมิน/ประกวด  เป็นเพียง
การพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งเท่านั้น 

- นักเรียนบางส่วนขาดทักษะด้านการอ่าน 
- ขาดการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน 
- การจัดการเรียนร่วมยังไม่มีความชัดเจน ในการ

สอน  และการวัดผลประเมินผล 
- นักเรียนพูดไม่ไพเราะ 
- ความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนมีน้อย    
- การส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาน้อยผลการสอบระดับชาติ  
O-net ของโรงเรียนยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
- จ่ายเงินตามระเบียบของราชการ 
- การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
- งบประมาณท่ีสนับสนุนการศึกษามีน้อย 
 

ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ M3  
- มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน และครู 
- มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติติการ ห้องสมุดที่

ทันสมัย 
- มี Internet wifi พร้อมใช้ 

ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ M3  
- โรงเรียนขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับให้

นักเรียนได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ M4  
- มีการทำงานเป็นทีม 
- มีกฎระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน 
- มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน   มีคู่มือ

บริหารที่ชัดเจน และสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นได้ 

- มีแผนการสอนสมบูรณ์แบบจากมูลนิธิไทยรัฐ 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนด 
- มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองและช่องทาง 

ด้านการบริหารจัดการ M4  
- ต้องมีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือเป็นการกระตุ้น 

พัฒนา ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสีอนที่หลากหลาย
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

- ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- การสรุปหรือการรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า 
- การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของ

โรงเรียนที่มีข้อจำกัดในด้านบุคลากร ตลอดจน
ต้องรับผิดชอบในงานที่ไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความ
ล่าช้า 

- ขาดความชัดเจนในการมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบงาน 

- การกระจายงานตามหน้าที่ ยังไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไทยรัฐ ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) / ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

๑. ด้านสังคม - วัฒนธรรม (Social = S) ๐.๓๘ 

๒.ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) ๐.๒๒ 

๓.ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) ๐.๓ 

๔.ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) ๐.๑ 

สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ๑.๔๒ 
 

 

 

การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไทยรัฐ ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) / ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure = S1) ๐.๑๔ 

2.ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2) ๐.๒๙ 

3.ด้านบุคลากร (Man = M1) ๐.๒ 

4.ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money = M2) ๐.๑ 

5.ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3) ๐.๑๔ 

6.ด้านการบริหารจัดการ (Mannagement = M4) ๐.๑๓ 

สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ๑.๐๓ 
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ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โดยภาพรวม 
 

ตารางที่ ๑ การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อม สถานภาพภายนอก (STEP) 
 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง  
 

สรุปผลการ
วิเคราะห ์

คะแนนเตม็ 
๑ 

โอกาส 
(+) 

เฉลี่ย 

อุปสรรค 
(-) 

เฉลี่ย 

โอกาส 
(+) 

เฉลี่ย 

อุปสรรค 
(-) 

เฉลี่ย 
๑. ด้านสังคม - วัฒนธรรม (Social = S) ๐.๓๘ ๔ ๓ ๑.๕๒ ๑.๑๔ ๐.๓๘ 
๒.ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) ๐.๒๒ ๔ ๒ ๐.๘๘ ๐.๔๔ ๐.๔๔ 
๓.ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) ๐.๒ ๓ ๓ ๐.๖ ๐.๖ ๐ 
๔.ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) ๐.๒ ๔ ๑ ๐.๘ ๐.๒ ๐.๖ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

   
๓.๘ ๒.๓๘ ๑.๔๒ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอก (STEP) 

   
๐.๗๑ 

 

 
ตารางที่ ๒ การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) 

 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง  
 

สรุปผลการ
วิเคราะห ์

คะแนน
เต็ม ๑ 

จุดแข็ง 
(+) 

เฉลี่ย 

จุดอ่อน 
(-) 

เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
(+) 

เฉลี่ย 

จุดอ่อน 
(-) 

เฉลี่ย 
๑.ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure = S1) ๐.๑๔ ๕ ๑ ๐.๗ ๐.๑๔ ๐.๕๖ 
๒.ด้านผลผลติและการบริการ (Service and Products = 
S2) 

๐.๒๙ ๓ ๒ ๐.๘๗ ๐.๕๘ ๐.๒๙ 

๒. ด้านบุคลากร (Man = M1) ๐.๒ ๒ ๔ ๐.๔ ๐.๘ -๐.๔ 
๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money = M2) ๐.๑ ๓ ๑ ๐.๓ ๐.๑ ๐.๒ 
๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3) ๐.๑๔ ๒ ๓ ๐.๒๘ ๐.๔๒ -๐.๑๔ 
๖. ด้านการบริหารจัดการ (Management = M๔) ๐.๑๓ ๕ ๑ ๐.๖๕ ๐.๑๓ ๐.๕๒ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) 

   
๓.๒ ๒.๑๗ ๑.๐๓ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ๐.๕  
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ตารางที่ ๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
 

(๑) 
ปัจจัย

ภายนอก 

(๒) 
น.น.

คะแนน
เต็มคือ 

๑ 

(๓) 
ค่าคะแนน 

(๔) 
คะแนนจริง 

 
 

(๕) 
สรุป 

 
 

(๖) 
ปัจจัยภายใน 

(๗) 
น.น.

คะแนน
คะแนน

เต็ม 
คือ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง  
 

สรุป โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค จุด
แข็ง 

จุด 
อ่อน 

จุด
แข็ง 

จุด 
อ่อน 

๑. ด้านสังคม 
- วัฒนธรรม 
(Social = S) ๐.๓๘ ๔ ๓ ๑.๕๒ ๑.๑๔ ๐.๓๘ 

๑.ด้าน
โครงสร้างและ
นโยบาย 
(Structure = 
S1) 

๐.๑๔ ๕ ๑ ๐.๗ ๐.๑๔ ๐.๕๖ 

๒.ด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology 
= T) 

๐.๒๒ ๔ ๒ ๐.๘๘ ๐.๔๔ ๐.๔๔ 

๒.ด้านผลผลติ
และการบริการ 
(Service and 
Products = 
S2) 

๐.๒๙ ๓ ๒ ๐.๘๗ ๐.๕๘ ๐.๒๙ 

๓.ด้าน
เศรษฐกิจ 
(Economic 
= E) 

๐.๒ ๓ ๓ ๐.๖ ๐.๖ ๐ 

๒. ด้าน
บุคลากร (Man 
= M1) 

๐.๒ ๒ ๔ ๐.๔ ๐.๘ -๐.๔ 

๔. ด้าน
ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 
(Money = 
M2) 

๐.๑ ๓ ๑ ๐.๓ ๐.๑ ๐.๒ 

 
๔.ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Politic = P) 

๐.๒ ๔ ๑ ๐.๘ ๐.๒ ๐.๖ 

๕. ด้านวัสดุ 
และอุปกรณ์ 
(Materials = 
M3) 

๐.๑๔ ๒ ๓ ๐.๒๘ ๐.๔๒ 
-

๐.๑๔ 

๖. ด้านการ
บริหารจดัการ 
(Management 
= M๔) 

๐.๑๓ ๕ ๑ ๐.๖๕ ๐.๑๓ ๐.๕๒ 

สรุปปัจจัยภายนอก ๓.๘ ๒.๓๘  สรุปปัจจัยภายใน ๓.๒ ๒.๑๗  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๐.๗๑  เฉลี่ยปัจจัยภายใน ๐.๕  
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ระดับ คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคุม กำหนดนโยบาย และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาเป็นระดับการปฏิบัติ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ ๒ การผลิตและการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
          ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาไว้  
๖ นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
        เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับบสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
๑.๑.๗ มีความสามารถในการนำความรู้วิชาสื่อมวลชนศึกษามาใช้       

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ กศจ.ปราจีนบุรี 

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เสริมสร้างคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการของสังคม 

 
โครงการหลัก โครงการรอง 

ข้อ ๑.๑  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

ข้อ ๑.๒  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน 

ข้อ ๑.๓  โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ข้อ ๑.๔  โครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ 
          /ศาสตร์พระราชา /เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ ๑.๕  โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 

ข้อ ๑.๖  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๑.๗  โครงการชมรมวิชาการ 

ข้อ ๒.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ข้อ ๒.๒  โครงการยกระดับทักษะความสามารถ

ภาษาอังกฤษ 

ข้อ ๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ ๒.๔  โครงการต่อต้านคอรัปชั่น 

ข้อ ๒.๕  โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

อันควร (เพศวิถี) 

ข้อ ๒.๖ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๒.๗ โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
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ยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษา  

๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ 

๔. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๕. ประสานร่วมมือกับชุมชนและองค์กรเครือข่าย 

๖. พัฒนาอาคารสถานที่ เทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ 

๗. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ ๓  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่างมมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ สรุปเป็นทิศทางการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นองค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดี  มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก้าวล้ำสื่อเทคโนโลยี น้อมนำวิถีความพอเพียง 
พันธกิจ 
  ๑.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๓.  จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ Active Learning  
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

๔. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
๕. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดสวัสดิการตามความ

เหมาะสม 
๖. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
๗. จัดกจิกรรมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอัน

ดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย  
๘. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
๙. จัดแหล่งเรียนรู ้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 

ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการของสังคม 



35 
 

๑๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 

๑๒. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
ให้มากที่สุด  

๑๓. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 
๓.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ Active 

Learning ตามศักยภาพของผู้เรียน 
๔. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
๕. ครูมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดสวัสดิการ  

ตามความเหมาะสม 
๖. โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน  

และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
๗. นักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงาม  

บนพื้นฐานความเป็นไทย  
๘. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
๙. นักเรียนทุกคนมีงานทำตามความต้องการของสังคม 

๑๐. โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 
๑๒. โรงเรียนมีการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ให้มากที่สุด  
๑๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์การจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 

- นักเรียนมีความสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
- นักเรียนมีความสามารถ
สื่อสาร ๒ ภาษา ได้ร้อยละ 
๖๐.๐๐  
- นักเรียนมีความสามารถคิด
คำนวณ คิดเลขได้  
ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และสร้างสังคมการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
- นักเรียนมีความสามารถคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อย
ละ ๙๐.๐๐  
- นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวตักรรมได้  
ร้อยละ ๖๕.๐๐ 

 
 

๙๕.๐๐ 
 
 

๖๐.๐๐ 
 
 

๘๗.๐๐ 
 
 

๘๐.๐๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 
 
 

๖๕.๐๐ 

 
 

๙๖.๐๐ 
 
 

๖๒.๐๐ 
 
 

๘๘.๐๐ 
 
 

๘๒.๐๐ 
 
 

๙๒.๐๐ 
 
 

๖๗.๐๐ 

 
 

๙๗.๐๐ 
 
 

๖๔.๐๐ 
 
 

๘๙.๐๐ 
 
 

๘๔.๐๐ 
 
 

๙๔.๐๐ 
 
 

๗๐.๐๐ 

 
 

๙๘.๐๐ 
 
 

๖๖.๐๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 
 
 

๘๖.๐๐ 
 
 

๙๖.๐๐ 
 
 

๗๕.๐๐ 

 
 

๙๙.๐๐ 
 
 

๗๐.๐๐ 
 
 

๙๑.๐๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 
 
 

๙๘.๐๐ 
 
 

๘๐.๐๐ 

1. โครงการส่งเสริม
การอ่าน การเขียน 
และคิดคำนวณ 
2. โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน  
และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
๓.โครงการพัฒนา
ความสามารถการคิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา 
๔. โครงการส่งเสริม
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมนักเรียน 
๕.โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารและการ
นำเสนอของนักเรียน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

  - นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ 

 
 

๘๐.๐๐ 

 
 

๘๒.๐๐ 

 
 

๘๔.๐๐ 

 
 

๘๖.๐๐ 

 
 

๘๘.๐๐ 

๖.โครงการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒.นักเรียนทุกคนมีงานทำ
ตามความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การมีอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 

๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๐๐ ๙๐.๐๐ ๗.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาสู่อาชีพ
และการมีงานทำ 

๓.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ 
และพัฒนาการเรียนการสอน
สื่อมวลชนศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา  

-นักเรียนสามารถทำ
หนังสือพิมพ์และผลิตภัณฑ์
จากหนังสือพิมพ์  
ร้อยละ ๘๐ 
-นักเรียนปฐมวัยความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อ  
ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

 
 
 

๘๐.๐๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 

๘๒.๐๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 

๘๔.๐๐ 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 

๘๖.๐๐ 
 
 

๙๔.๐๐ 

 
 
 

๘๘.๐๐ 
 
 

๙๖.๐๐ 

๘.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้สื่อมวลชน
ศึกษา 
๑๕.โครงการเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๔. นักเรียนทุกคนเป็น
พลเมืองด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมอันดีงาม 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

-นักเรียนมีความประพฤติ
ปฏิบัติดีมีคุณธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี  
ร้อยละ ๙๒.๐๐  
- นักเรียนปฏิบัติตามแผน
ประชาธิปไตย 
- ร้อยละของผู้เรียน
ปฐมวัยมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

 
 
 

๙๒.๐๐ 
 
 
 
 
 

๘๙.๐๐ 

 
 
 

๙๔.๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 

๙๖.๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
 
 

๙๘.๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

๑๐. โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  
๑๑. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
และสภานักเรียน 
๑๕.โครงการเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 

๕. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  
มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิต
และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

- ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสุขอนามัยที่ดี 
- ร้อยละของผู้เรียน
ปฐมวัยมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

 
 

๙๐.๐๐ 
 
 
 

๘๙.๐๐ 

 
 

๙๒.๐๐ 
 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 

๙๔.๐๐ 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
 

๙๖.๐๐ 
 

 
 

๙๒.๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

๑๔.โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต และ
สุขอนามัยที่ดี 
๑๕.โครงการเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิต
สาธารณะและพัฒนาสังคม
ส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

- ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและวันสำคัญ 
- ร้อยละของนักเรียนได้
เรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรม 
- ร้อยละของผู้เรียน
ปฐมวัยมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

 
 

๙๐.๐๐ 
 

๙๑.๐๐ 
 
 
 

๘๙.๐๐ 

 
 

๙๒.๐๐ 
 

๙๒.๐๐ 
 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 

๙๔.๐๐ 
 

๙๔.๐๐ 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
 

๙๖.๐๐ 
 

๙๖.๐๐ 
 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

๑๒.โครงการอนุรักษ์  
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย และวันสำคัญ 
๑๓.โครงการอยู่ค่าย
พักแรม  และเดิน
ทางไกล ลูกเสือ  
เนตรนารี 
๑๕.โครงการเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 
 

๗. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำรงชีวิต 

- ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 

๙๔.๐๐ 

 
 
 

๙๖.๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

๙. โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๕.โครงการเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๘. โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนา
ระบบบริหารการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

-  โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์ 
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติติการ
ประจำปี 
- โรงเรียนมีคู่มือแผนงาน
ต่างๆ 
- โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน
โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม 
โรงเรียนมีการงานที่
ขับเคลื่อนงานอย่างเป็น
ระบบ 

๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๑๐๐ ๑๖.โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใน
โรงเรียน 
1๗. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒๓.โครงการพัฒนา
มาตรฐานและ
คุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๙. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร
และพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาแบบ Active 
Learning ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนา
ระบบบริหารการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

- โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัย 
เหมาะสมตามต้องการของ
ท้องถิ่น  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทันท่วงที 

     1๘. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  
สู่ห้องเรียน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

        ๑๙. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๒๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย 

๑๐.โรงเรียนมีการจัดหาและผลิต
สื่อนวัตกรรม ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนา
ระบบบรหิารการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

- บุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนาตามวิชาชีพทุกคน 
- โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
-ร้อยละของระบบบริหาร
มาตรฐานและคณุภาพการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

 
๙๐.๐๐ 

 
 

๙๒.๐๐ 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
๙๒.๐๐ 

 
 

๙๔.๐๐ 
 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
๙๔.๐๐ 

 
 

๙๖.๐๐ 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

 
๙๖.๐๐ 

 
 

๙๘.๐๐ 
 
 
 

๙๔.๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๕.๐๐ 

๒๑.โครงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒๒.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
๒๓.โครงการพัฒนา
มาตรฐานและคณุภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๑๑.โรงเรียนมีการส่งเสรมิการ
ประชาสมัพันธ์ และข้อมลู
สารสนเทศแก่ผูเ้กี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที ่๕ ประสาน
ร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรเครือข่าย 

- ร้อยละของความ 
พึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายที่มตี่อ 
โรงเรียน 
-  ร้อยละของการจัด
การศึกษาปฐมวัยทีไ่ด้
มาตรฐาน 

 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 

๙๔.๐๐ 

 
 
 

๙๖.๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

๑๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
๒๓.โครงการพัฒนา
มาตรฐานและคณุภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๑๒.โรงเรียนมีการจัดแหล่ง
เรียนรู้และสาธารณูปโภคให้
เพียงพอ พัฒนารักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนา
อาคารสถานที่ 
เทคโนโลยีต่างๆ  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 

- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ , เทคโนโลยี
พร้อมใช้งาน 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมเรียนและบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

๙๒.๐๐ 
 
 
 

 
 

๙๔.๐๐ 

 
 

๙๖.๐๐ 

 
 

๙๘.๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

๒๒.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
๒๓.โครงการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๓.ครูมีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ และ
จรรยาบรรณครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจัด 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- ครูทุกคนได้รับการศึกษา
อบรมตาม กคศ.กำหนด 
- ครรู้อยละจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน Active ฯ  
 
 

 
 
 

๙๘.๐๐ 
 
 

 
 
 

๙๐.๐๐ 
 

 
 
 

๙๒.๐๐ 
 

 
 

 
 
 

๙๔.๐๐ 
 
 

 

 
 
 

๙๖.๐๐ 
 
 

 

๒๕.โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน 
สู่ศตวรรษที่ 21 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย โครงการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

สวัสดิการตามความ
เหมาะสม 

 - ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสอน 
- ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  
  เรื่อง 
- ครูได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละของคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพของครูปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔.๐๐ 

๒๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย 

 
 

  - ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ 
เรื่อง 
- ครูได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพของครูปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 

๙๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙๑.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙๒.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙๔.๐๐ 
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ส่วนที่ ๕ โครงการและงบประมาณ จำแนกตามกลยุทธ์ 

 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 

๑. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน  
และคิดคำนวณ 

 ๑๖,๐๐๐ ครูทรรศนกมล มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมการอ่าน ป.๑ ๓,๐๐๐   
 ๒.กิจกรรมการอ่านยกชั้น ๕,๐๐๐   
 ๓.กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓,๐๐๐   
 ๔.กิจกรรมการคิดเลขเร็ว ๕,๐๐๐   
๒. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 ๕,๐๐๐ ครูวราภรณ ์ มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า (ไทยรัฐนิวส์) - - - 
 ๒.กิจกรรมห้องสมุด ๕,๐๐๐ - - 
 ๓.กิจกรรมยอดนักอ่าน (บันทึกการอ่านของไทยรัฐ) - - - 
 ๔.กิจกรรมเล่านิทานประจำสัปดาห์ - - - 
๓.โครงการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา 

 ๑๓,๐๐๐ ครูณหทัย มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิด ๕,๐๐๐   
 ๒.กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชา ๒,๐๐๐   
 ๓. กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน ๖,๐๐๐   
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
๔. โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมนักเรียน 
 

 ๒๐,๐๐๐ ครูแจ่มจันทร์ มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมการประดิษฐ์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๘,๐๐๐ - - 

 ๒.กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมการผลิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑๒,๐๐๐ - - 

๕.โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารและการนำเสนอของนักเรียน 

 ๑๕,๒๓๖.๒๕ ครูไพรัตน ์ มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมการประกวดผลงานการสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ 
ระดับประถมศึกษา 

๕,๖๑๘ - - 

 ๒.กิจกรรมการประกวดผลงานการสร้างสื่อการเรียนรู้จาก
คอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษา 

๙,๖๑๘.๒๕ - - 

๖.โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 ๑๐๙,๐๐๐ ครูสุปราณี มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบ 
RT NT O-Net และ LAS 

๕,๐๐๐ - - 

 ๒.กิจกรรมติวสอบ NT  O-NET ๑๔,๐๐๐ - - 
 ๓.กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ๗๐,๐๐๐ - - 
 ๔.กิจกรรม Open House ๒๐,๐๐๐ - - 
๗.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่อาชีพ 
และการมีงานทำ 

 ๑๕,๐๐๐ ครูนวพล มฐ.๑ 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 

 ๑.กิจกรรมการเรียนรู้สร้างเจตคติเพ่ือการ  
มีงานทำ ป.๑ – ม.๓ 

   

 ๒. กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ม.๓    
 ๓.กิจกรรมส่งเสริมสร้างธุรกิจ ด้วยนวด เพื่อสุขภาพ - - - 
 ๔.กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน - - - 
๘.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา  ๔,๐๐๐ ครูสุปราณ๊ มฐ.๑ 
 ๑.กิจกรรม one classroom one best Mass media ๑,๕๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรม one product one classroom form 

newspaper 
๑,๕๐๐ - - 

 ๓.กิจกรรมการประกวดการผลิตหนังสือพิมพ์ ๑,๐๐๐ - - 
๙. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๒๕,๕๒๗.๕๐ 
 

ครูศิรภัสสร 
 

มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมฐานการจัดการเรียนรู้เกษตรพอเพียง     ๒๕,๕๒๗.๕๐ - - 
 ๒.กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียน - - - 
 ๓.กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า - - - 
 ๔.กิจกรรมออมวันนี้ชีวีมีสุข - - - 
 ๒.กิจกรรมศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ ม.๓ ๑๕,๐๐๐ - - 
 ๓.กิจกรรมส่งเสริมสร้างธุรกิจ ด้วยนวด เพื่อสุขภาพ - - - 
 ๔.กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน - - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
๘.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา  ๔,๐๐๐ ครูสุปราณ๊ มฐ.๑ 
 ๑.กิจกรรม one classroom one best Mass media ๑,๕๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรม one product one classroom form 

newspaper 
๑,๕๐๐ - - 

 ๓.กิจกรรมการประกวดการผลิตหนังสือพิมพ์ ๑,๐๐๐ - - 
๙. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๒๕,๕๒๗.๕๐ 
 

ครูศิรภัสสร 
 

มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมฐานการจัดการเรียนรู้เกษตรพอเพียง     ๒๕,๕๒๗.๕๐ - - 
 ๒.กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียน - - - 
 ๓.กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า - - - 
 ๔.กิจกรรมออมวันนี้ชีวีมีสุข - - - 
 ๒.กิจกรรมศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ ม.๓ ๑๕,๐๐๐ - - 
๑๐. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   ๓๒,๐๐๐ ครูกิตติศักดิ์ มฐ.๑ 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - - - 
 ๒. กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ - - - 
 ๓. กิจกรรมภาวนาวันละนิดจิตชื่นบาน - - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
 ๔. กิจกรรมวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ - - - 
 ๕. กิจกรรมอัตลักษณ์ วิถีพุทธ ๒๙ ประการ ๑,๐๐๐ - - 
 ๖. กิจกรรมเรียน และสอบธรรมศึกษา ๑,๐๐๐ - - 
 ๗. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ๓๐,๐๐๐ - - 
๑๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน  ๙,๐๐๐ ครูประภาส มฐ.๑ 
 ๑. กิจกรรมฝึกทักษะคุณธรรม ๓ ประการ ๒,๐๐๐ - - 
 ๒. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่ ๒,๐๐๐ - - 
 ๓. กิจกรรมสภานักเรียน ๓,๐๐๐ - - 
 ๔. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ๒,๐๐๐ - - 
๑๒.โครงการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมไทย  
และวันสำคัญ 

 ๑๗๐,๐๐๐ ครูภูวไนย มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมพัฒนาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ๑๒,๐๑๘ - - 
 ๒.กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๕๓,๗๔๒ - - 
 ๓.กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ในชุมชน

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๑๐๔,๒๔๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
๑๓.โครงการอยู่ค่ายพักแรม  และเดินทางไกล ลูกเสือ  
เนตรนาร ี

 ๑๒๕,๐๐๐ ครูไพรัตน ์ มฐ.๑ 

 ๑.การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ๑๒๐,๐๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดี ๕,๐๐๐ - - 
๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และ
สุขอนามัยท่ีดี 

 ๓๗,๕๐๐ ครูธนาภรณ ์ มฐ.๑ 

 ๑.กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ๒๒,๗๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ๑๐,๐๐๐ - - 
 ๓. กิจกรรมอาหารกลางวัน    ๓๐๐ - - 
 ๔. กิจกรรม อย.น้อย  ๑,๕๐๐ - - 
 ๕. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี - - - 
 ๖. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๓,๐๐๐ - - 
๑๕ .โครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย  ๓๐,๘๐๐ ครูธนาภรณ์ มฐ.๑ 
 ๑.กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ๔,๐๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์–จิตใจ ๔,๕๐๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
 ๓.กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสงัคม - - - 
 ๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสตปิัญญา ๒๒,๓๐๐ - - 

๑๖.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในโรงเรียน  

 ๑๕,๐๐๐ ครูสุดาพร มฐ.๒ 

 ๑. กิจกรรมทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๓,๙๐๐ - - 
 ๒. กิจกรรมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๕๕๐ - - 
 ๓. กิจกรรมจัดทำคู่มือการบริหารงานต่างๆ ๕๕๐ - - 

1๗. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 ๑๕,๐๐๐ ครูสุดาพร มฐ.๒ 

๑๘. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

 ๕๑,๐๐๐ ครูกรรณิการ ์ มฐ.๒ 

 ๑. กิจกรรมตำรวจพบนักเรียน - - - 
 ๒. กิจกรรมของบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน - - - 
 ๓. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - - - 
 ๔. กิจกรรมจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

เดือนละ ๑ ฉบับ 
- - - 

 ๕. กิจกรรมจัดทำเว็บไซด์โรงเรียน ,เฟจบุ๊คแฟนเพจ  
และเว็บ สพป.ปจ.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

๔,๐๐๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 

 ๖. กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศ ๕,๐๐๐ - - 
 ๗.  กิจกรรมแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/ประกาศต่างๆ ๔๒,๐๐๐ - - 
๑๙. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียน   ๓,๐๐๐ ครูสุดาพร 

 
มฐ.๒ 

๒๐. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ๓๔,๐๐๐ ครูกัลยา มฐ.๒ 
 ๑.กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล - - - 
 ๒.กิจกรรมคัดกรองนักเรียน - - - 
 ๓.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ๑๐,๐๐๐ - - 
 ๔.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๕,๗๐๐ - - 
 ๕.กิจกรรมส่งต่อนักเรียน - - - 
 ๖. กิจกรรมติดตามส่งต่อนักเรียนเมื่อจบการศึกษาและปัจฉิม

นิเทศ 
๑๘,๐๐๐ - - 

๒๑.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
 

๕๘,๐๐๐ ครูณัฐกมล มฐ.๒ 

 ๑. กิจกรรมการอบรมพัฒนาตาม กคศ. - - - 
 ๒. กิจกรรมอบรมตามแผนมูลนิธิไทยรัฐ ๓๐,๐๐๐ - - 
 ๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน ๒๕,๐๐๐ - - 
 ๔. กิจกรรมประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
๓,๐๐๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
๒๒.โครงการจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ๑๐๐,๐๐๐ ครูรัฐศาสตร์ มฐ.๒ 
 ๑. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ๕,๐๐๐ - - 
 ๒. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ ๕,๐๐๐ - - 
 ๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ ๙๐,๐๐๐ - - 
๒๓.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 ๓๕,๒๐๐ ครูธัญนาฏ  
 

มฐ.๒ 

 ๑. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - - - 
 ๒. กิจกรรมสารสนเทศบุคลากรปฐมวัย - - - 
 ๓. กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ๒๐๐ - - 
 ๔.กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย ๓๐,๐๐๐ - - 
 ๕. กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ๓,๕๐๐ - - 
 ๖. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย ๑,๐๐๐ - - 
 ๗. กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย - - - 
 ๘. กิจกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายใน 
๕๐๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 

๒๔. โครงการปรับปรุงวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุน
การบริหาร  

 
 

๓๗๕,๐๐๐ ครูสุริตา มฐ.๒ 

 ๑.กิจกรรมวัสดุสำนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ - - 
 ๒.กิจกรรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ๑๐๐,๐๐๐ - - 
 ๓. กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์, ห้อง E-

Learning และระบบอินเตอร์เน็ตทั้งโรงเรียน 
๘๐,๐๐๐ - - 

 ๔.กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด ๑๐,๐๐๐ - - 
 ๕.กิจกรรมปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ๕๐,๐๐๐ - - 
 ๖.กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด ๓๕,๐๐๐ - - 
๒๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 

  
 

๗๒,๐๐๐ ครูสุนีย ์ มฐ.๓ 

 ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  Active Learning ๑๑,๕๐๐ - - 
  ๒. กิจกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ๑๑,๕๐๐ - - 

 ๓. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง กลุ่ม
ไลน์ เครือข่าย ผู้ปกครอง 

- - - 

 ๔. กิจกรรมนิเทศภายใน ๓,๐๐๐ - - 
 ๕. กิจกรรมวัดผลประเมินผล ๓,๐๐๐ - - 
 ๖. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ๕,๐๐๐ - - 
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โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน 
 ๗. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕,๐๐๐ - - 
 ๘. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๓๓,๐๐๐ - - 

๒๖.โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย  ๑๗,๒๐๐ ครูธัญนาฏ  
 

มฐ.๓ 

 ๑. กิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างสมดุล ๒,๐๐๐ - - 
 ๒. กิจกรรมการจัดประสบการณต์รงอย่างมีความสุขสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 
๓,๐๐๐ - - 

 ๓. กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ๑๒,๐๐๐ - - 
 ๔. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ๒๐๐ - - 
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ส่วนที่ ๖  
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
แบบติดตามผลการดำเนินงาน / โครงการ 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน    รอบ ๑๒ เดือน  
๑. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ......................... 
๒. ลักษณะโครงการ      ๒.๑  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
       ๒.๒   แก้ปัญหา / ปรับปรุง   พัฒนา   นโยบาย 
๓. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
    ๓.๑ วัตถุประสงค์   ครบ / ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     ไม่ครบ / ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
    ๓.๒ เป้าหมาย 

แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
  
  

 กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าที่กำหนด เพราะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๓ กิจกรรมการดำเนินงาน 

แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
  
  

 กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๔ งบประมาณ 

แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
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 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ..............  บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๕ ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
   
   

 กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าที่กำหนด เพราะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔. ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๕. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        
    
   ลงชื่อ ...................................................... ผู้รายงาน / ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน
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ปฏิทินติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ             
๒. ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
- แบบติดตามท่ีกำหนด 
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 

            

- ส่งแบบรายงาน             
๓. รวบรวมข้อมูล 
- ผู้รวบรวมแบบรายงาน 

            

๔. สรุปผล / รายงานผล 
- รายงานสรุปกิจกรรมของโครงงาน/งาน/
กิจกรรม 

            

- รายงานผลต่อคณะกรรมการ /ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
 

 -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะเวลา ๔ ปี 
   (พุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
-  บันทึกการให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา ๔ ปี   (พุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
   ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
-  ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เรื่องกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ของโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

ที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๔ ปี 

   (พุทธศักราช ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 
……………………………………………………….. 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135                    
ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรีดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้การ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีบรรลุตรงตามทิศทางและเป้าหมาย สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจว่าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสมบูรณ์ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การพัฒนา 
การศึกษาได้ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลและจัดทำคุณภาพจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ นายกิติศักดิ ์ หงส์วิไล  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๑.๒ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน   กรรมการ  
 ๑.๓ นายสมหมาย สังขะวินิจ กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

      มีหน้าที ่  ให้คําปรึกษา และลงความเห็นชอบในจัดทําแผนพัฒนา การศึกษาระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2563 
 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  
๒.๑ นายสมหมาย สังขะวินิจ  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรัฐศาสตร ์ เชียงเถียร  กรรมการ 
๑.๓ นางณัฐกมล นามจิรโชติ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุนีย ์ มณีแสน  กรรมการ 
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๑.๕ นางสุดาพร เชียงเถียร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ วางแผน กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน แนะนําและให คําปรึกษาคณะกรรมการฝายตางๆ และแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึน โดยใหงานดําเนินไปตามวัตถุประสงค 
 
๓. คณะกรรมการดําเนินการ  

๓.๑ นางสุดาพร  เชียงเถียร  ประธานกรรมการ   
๓.๒ นางธัญนาฎ  แพนลา   กรรมการ  
๓.๓ นางสาวณหทัย แม้นชล   กรรมการ 
๓.๔ นางทรรศนกมล ชมพันธุ์   กรรมการ 

           ๓.๕ นางสุปราณี           สุขธัญญาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ                                   
มีหนาที่  
1. วิเคราะห์สภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน  
2.ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๓ ของโรงเรียน 

 (ฉบับร่าง)  
4. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อ พิจารณา 

และใหขอเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคลองกับความต้องการ 
5.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๓ สอดคลอง 

นโยบายโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ) 
6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป  

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๓  
7. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 25๖๓  

ใหผูอํานวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมัติอยางเปนทางการ  
8. ประชาสัมพันธ์จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  

ของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบและนําไปสูการปฏิบัติจริง 
 

๓.คณะจัดทำรูปเล่ม 
๓.๑ นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์  ประธานกรรมการ   
๓.๒ นางสุดาพร  เชียงเถียร  กรรมการ  
๓.๓ นางธัญนาฎ  แพนลา   กรรมการ 
๓.๔ นางทรรศนกมล ชมพันธุ์   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวณหทัย แม้นชล   กรรมการและเลขานุการ  
๓.๖ นางสาวศิรภัสสร     อยูก่รุด   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  จัดทำสรุปรูปเล่มเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากให้  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                
ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ และศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

 
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กับ
ทางราชการ 
 
                   สั่ง ณ วันที่  ๒๓ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

           
   (นายสมหมาย  สังขะวินิจ)      

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

 

  ตามท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖)  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมาย ของแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไข และรองรับแผนการ
กระจายอำนาจการบริหารมายังสถานศึกษา 

คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  ได้พิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) จากการ
ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่…………………………………………………….. ผลการประชุมดังกล่าว มีมติเห็นชอบ  
และอนุมัติ ให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) แผนกลยุทธ์ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี  โครงการ และกิจกรรมรองรับกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ต่อไป     

 

 

 

 
                (นายกิตติศักดิ์  หงษ์วิไล) 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา ๔ ปี  (พุทธศักราช ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายกิติศักดิ ์ หงษ์วิไล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒ นายโกมล   สายแจ่ม ผู้แทนผู้ปกครอง  
๓ นางสุดาพร เชียงเถียร ผู้แทนครู  
๔ นายณรงค์ ดิษฐ์อั้ง ผู้แทนองค์กรชุมชน  
๕ นางสมคิด สุขโสด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖ นางสาวอรวรรณ  คงเงิน ผู้แทนศิษย์เก่า  
๗ พระอธิการพิรมย์ พุทฺธรกฺขิโต ผู้แทนพระสงฆ์  
๘ พระครูสังฆรักษ์ ปิยวฺนโน ผู้แทนพระสงฆ์  
๙ ร้อยตำรวจตรีวิชัย   ตันงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐ นายประทีป   วงษ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑ นายชูชีพ   เทพถม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒ นายอำนาจ   พูลแข ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓ นางสุดใจ   ศานุสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๔ นายอัครเดช   กัณหารี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๕ นายสมหมาย   สังขะวินิจ กรรมการ/เลขานุการ  

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง 
(นายกิติศักดิ์  หงษ์วิไล) 

                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาตะเคียน) 
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ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………. 

  เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้ 
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ๑๔  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๙๒.๐๐ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๙๔.๐๐ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๑.๐๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๙๔.๐๐ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๙๑.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๙๖.๐๐ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๘๖.๐๐ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๑๐๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๑๐๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ๘๖.๐๐ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ๘๖.๐๐ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๑๐๐ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ๘๘.๐๐ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๑๐๐ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๗๑.๐๐ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๘๖.๐๐ 
๓.๔.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๘๖.๐๐ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๘๓.๓๕ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ ๗๕.๐๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕.๐๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
๗) มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้วิชาสื่อมวลชนศึกษามาใช้ ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๒.๒ มีระบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

 
 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนา 
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
       (นายกิตติศักดิ์  หงษ์วิไล) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) คือ 
 

๑)  เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของมาตรฐาน ๕ ระดับ ตามค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  ระดับกำลังพัฒนา 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง  ระดับดี 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง  ระดับดีเลิศ 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๔.๕๑ - ๕.๕๐  หมายถึง  ระดับยอดเยี่ยม 
 

๒)  เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของมาตรฐาน ๕ ระดับ ตามค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๕๐.๐๐ - ๕๙.๐๐  หมายถึง  ระดับกำลังพัฒนา 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๖๐.๐๐ - ๖๙.๐๐  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๗๐.๐๐ - ๗๙.๐๐ หมายถึง  ระดับดี 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๘๐.๐๐ - ๘๙.๐๐  หมายถึง  ระดับดีเลิศ 
     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  ระหว่าง  ๙๐.๐๐ - ๙๙.๐๐  หมายถึง  ระดับยอดเยี่ยม 
 


