
 



๑ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ ต าบลด่านทบัตะโก    
อ าเภอจอมบึง  จงัหวัดราชบรุี สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๓๒ – ๒๖๕๓๐๐ e-mail - danschool@hotmail.com    
website  www. Danschool.net เปิดสอนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนเนื้อที ่๓๕ ไร่ ๓ งาน เขตพื้นที่บริการจ านวน ๒๐ หมู่บ้าน  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ จัดต้ังข้ึนจากความร่วมมือของประชาชนในเขตต าบลด่าน
ทับตะโก โดยก านันลอย สามปั้น มอบที่ดินจ านวน ๓๕ ไร่ ๓ งานให้แก่ทางราชการสร้างเป็นโรงเรียน
ประจ าต าบล ในป ีพ.ศ. ๒๕๒๓ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด  
๗  ๒๑ เมตร จ านวน ๑ หลัง และได้เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ม ี 
นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ ์เป็นครูใหญ ่มีครูบรรจุใหม ่๔ คน นักเรียน ๔๘ คน จนปจัจบุันโรงเรียนได้
เจริญก้าวหน้าและพฒันาดีข้ึนเป็นล าดับ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รบัอนุมัติใหเ้ปิดสอนใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย           

ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๑ – ม.๖)  รับนักเรียนทั้งชาย – หญิง  ประเภทไป – กลับ โดยมีอาคารเรียนถาวร(แบบ ๑๐๘ ล) 
จ านวน ๑ หลัง อาคาร (แบบ ๒๑๖ ล) จ านวน  ๑ หลัง  อาคารเรียนถาวรกึ่งช่ัวคราว  จ านวน  ๑  หลัง 
โรงฝึกงาน    (แบบ ๑๐๒/๒๗) จ านวน ๑  หลัง   อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ านวน  ๑  หลัง  อาคารปฏิบัติธรรมพระธรรมปริยัติเวที จ านวน ๑  
หลัง  โรงอาหาร  จ านวน ๑  หลัง   หอประชุม (แบบ๑๐๐/๒๗) จ านวน  ๑  หลัง  บ้านพักนักเรียน   
๘ คน  ๒  หลัง  บ้านพักครู  (แบบ๒๐๘) จ านวน  ๔  หลัง  (แบบ๒๐๒ก) จ านวน ๑  หลัง  (แบบ๒๐๔) 
จ านวน ๑  หลัง  (แบบ๒๐๓/๒๗)  ๑  หลัง  บ้านพักพนักงานบริการ  ๒ หลัง  โรงเรียนมีผู้บริหาร 
จ านวน  ๑ คน  ครู จ านวน  ๒๕ คน  พนักงานราชการ จ านวน ๑  คน  ช่างครุภัณฑ์ช้ัน ๓ จ านวน ๓  
คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  นักเรียน จ านวน  ๕๒๕  คน   
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรมร้อยละ  ๘๐  ของประชากร     
มีอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ประชากรก็ประกอบอาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินมีลักษณะทั่วๆไป ไม่เด่นชัด เนื่องจากชุมชนประกอบ
ไปด้วยคนที่มาจากหลายเช้ือชาติ หลายถ่ิน 
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๒ 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสรุินทร์  ส าลี   
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๑๐๒๒๙     e-Mail  วุฒิการศึกษาสูงสดุ  กศม.  สาขาการวัดผลการศึกษา 
ด ารงต าแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่   ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี  ๒ เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - คน 
 
๓.  ข้อมลูนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการทัง้สิ้น  -  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๕๒๕  คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๓ ๕๐ ๔๘ ๙๘ ๓๓ 



๔ 

 

ม.๒ ๓ ๕๓ ๕๗ ๑๑๐ ๓๗ 

ม.๓ ๓ ๕๓ ๔๑ ๙๔ ๓๑ 

รวม ๙ ๑๕๖ ๑๔๖ ๓๐๒ ๓๔ 

ม.๔ ๒ ๒๖ ๓๖ ๖๒ ๓๑ 

ม.๕ ๓ ๔๙ ๔๐ ๘๙ ๓๐ 

ม.๖ ๒ ๓๒ ๔๐ ๗๒ ๓๖ 

รวม ๗ ๑๐๗ ๑๑๖ ๒๒๓ ๓๒ 

รวมท้ังหมด ๑๖ ๒๖๓ ๒๖๒ ๕๒๕ ๓๓ 

   
 ๓) จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๑๐  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๗.๑๔ 
 ๔) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสงู ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๕๑๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐  
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งเรียนร่วม  -   คน คิดเป็นร้อยละ   - 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑๙ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 ๘)  จ านวนนักเรียนตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ  - คน คิดเป็นรอ้ยละ - 
  อัตราส่วนคร ู: นักเรียน =  ๑ : ๒๐ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๙๙   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน  ๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๓      จ านวน ๗๐ คน 
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๖      จ านวน ๖๕ คน 
 ๑๓) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ 
๕๒๕  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง ๔๗๖ คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๒.๗๗ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะคุณลกัษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔๗๖ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๗ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่ท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๕๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจ้ากการอ่าน และการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ ๔๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 



๕ 

 

 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๕๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเม ินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา ๕๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร   
     

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
ท างานเฉลี่ย ชาย 

 
หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี

สูงกว่า 
ป.ตรี 



๖ 

 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๓ ๒๖ 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 

ครูประจ าการ ๑๐ ๑๗ - ๑๗ ๑๐ ๓๙ ๑๓ 

ครูอัตราจ้าง - ๖ - ๖ - ๒๙ ๒ 

ช่างไฟฟ้า  ๔ ๑ - ๑ - - ๔๖ ๑๙ 

ช่างครุภัณฑ์ ๓ ๒ - ๒ - - ๔๕ ๑๖ 

พนักงานขับรถ - - -  - - - 

ยาม - - -  - - - 

อื่นๆ(ระบุ) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑ - - ๑ - ๒๖ ๑ 

พนักงานราชการ - ๑ - ๑ - ๔๑ ๕ 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ - ๑ - - ๕๙ ๒ 

ครูต่างชาติ - ๑ - ๑ - ๓๔ ๓ 

รวม 
๑๖ ๒๕ 

๔ ๒๖ ๑๑ ๔๐ ๙ 
๔๐ 

 
๑. จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๒๗     คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๒๗   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูผู้ช่วย   ๓   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑ 
๔. ครู คศ. ๑     ๑๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐ 
๕. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๒   ๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒ 
๖. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๓   ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 
๗. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๔    -  คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
๘. จ านวนช่ัวโมงที่ได้รับการพฒันาต่ าสุด/ปี       ๑๖    ช่ัวโมง 
๙. จ านวนช่ัวโมงที่ได้รับการพฒันาสงูสุด/ปี       ๗๐    ช่ัวโมง 
๑๐. จ านวนช่ัวโมงที่ได้รับการพฒันาเฉลี่ย/ปี        ๓๐ ช่ัวโมง 

๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
    อาคารเรียนจ านวน ๒ หลงั  อาคารประกอบ ๕ หลัง ส้วม ๓ หลัง   สนามฟุตบอล ๑ สนาม    
สนามวอลเลยบ์อล ๑ สนาม    สนามตะกร้อ ๑ สนาม  สนามฟุตซอล ๑  สนาม  สนามเปตอง ๑ สนาม   
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 



๗ 

 

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๒,๐๙๖,๒๘๕ 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๕๐๙,๕๔๒ งบพฒันาคุณภาพการศึกษา ๑,๔๑๓,๒๕๗ 
 (รายได้สถานศึกษา) - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๓,๕๐๙,๕๔๒ รวมรายจา่ย ๓,๕๐๙,๕๔๒ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๓ ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ    ๔๐.๒๗   ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกร  ปลูกพืชไร่และค้าขาย  มี
ประชากรประมาณ   ๕๐๐   คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีต ารวจ  อนามัย  ตลาด
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การแห่เทียนจ าน าพรรษา  การแห่สงกรานต์ 
      ๒)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
ต่อปี ๓๖,๐๐๐บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
      ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 เนื่องจากโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน  จึงท าให้โรงเรียนมีโอกาสใช้
แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  และที่ส าคัญได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอย่างเต็มที่  
ส่วนแหล่งเสื่อมโทรมและโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยมากและไม่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและไม่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาโดยตรง 
 
 
 
 
 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๘ 

 

ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- ประวัติศาสตร์ 
 

- ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
 (๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม   ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ชั่วโมง รวม ๓ปี 
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 
 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในห้องสมุด  ๑๕,๐๐๐  เล่ม 
         การสืบค้นจ าแนกเป็น ๑๔ ประเภท และการยืม-คืน ใช้ระบบ  PLS ๓  
         จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาทีร่ายงานเฉลี่ย ๒๐๐ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๒
ของนักเรียนทั้งหมด  
    ๒)  ห้องปฏิบัติการ 



๙ 

 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์          จ านวน ๓ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์      จ านวน ๓ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติธรรม     จ านวน ๑ ห้อง 
 ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรสีากล  จ านวน ๑ ห้อง 
 ห้องนาฎศิลป ์    จ านวน ๑ ห้อง 
 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน       จ านวน ๒ ห้อง 
    ๓) คอมพิวเตอร ์ จ านวน ๕๘ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒๔ เครื่อง 
 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๓๔ เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สบืค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๖๔ คน/วัน  คิด
เป็นรอ้ยละ ๑๒.๑๙  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ใช้เพื่อการบรหิารจัดการ ๒๔  เครื่อง 
    ๔) แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  ห้องแนะแนว ๔๓๕ 
๒.  ห้องจริยธรรม   ๓๒๕ 
๓.  ห้องชีววิทยา ๓๔๕ 
๔.  ห้องฟิสิกส์ ๓๕๕ 
๕.  ห้องเคมี ๓๕๐ 
๖.  ห้องคณิตศาสตร์ ๔๘๐ 
๗.  ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๕๐ 
๘.  ห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล ๒๘๐ 
๙.  ห้องภาษาไทย ๓๓๐ 
๑๐. สนามฟุตบอล ๕๒๕ 
๑๑. สนามเปตอง ๓๔๐ 
๑๒. สนามฟุตซอล ๕๒๕ 
๑๓. สนามตะกร้อ ๔๔๐ 
๑๔. ห้องสมุดโรงเรียน ๔๙๘ 
๑๕. ห้อง ICT ชุมชน ๓๕๐ 
๑๖. สนามวอลเล่ย์บอล ๓๔๐ 
๑๗.ศูนย์ทักษะงานทักษะชีวิต ๑๘๐ 



๑๐ 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  

๑.  วัดนิยมธรรมาราม(ด่านทับตะโก) 
๒.  ล าน้ าภาชี 
๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบงึ 
๔. วัดพรหมธรรมนมิิต(บางซื่อ) 
๕. คณะกลองยาวสายใย  ชุมชนหนองบัวค่าย 
๖. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
๗. ส่วนส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากร - กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ 

๕ 
๓ 
๓ 
๕ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปกีารศึกษาน้ี 
    ๖.๑) ช่ือ – สกุล นายเชย  กล่อมเกลี้ยง  ให้ความรู้เรือ่ง กลองยาวโบราณ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
    ๖.๒) ช่ือ – สกุล นายราชันย์  กล่อมเกลี้ยง  ให้ความรู้เรือ่ง กลองยาวโบราณ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
    ๖.๓) ช่ือ – สกุล พระครูวินัยธร  วรัญญู  อนุภทฺโท    ให้ความรู้เรือ่ง พระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู  

๑. นางสาวพัชรี แน่นทรพัย ์
ครูผูส้อนดีเด่น ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.waghor.go.th%2F&ei=rdlKVY75CY3JuATpx4H4CA&usg=AFQjCNH_FQOnDEZhP315rdAhw51jo3m5jg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.waghor.go.th%2F&ei=rdlKVY75CY3JuATpx4H4CA&usg=AFQjCNH_FQOnDEZhP315rdAhw51jo3m5jg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dmcr.go.th%2Fmcrce%2F&ei=SNpKVYS1FcSJuwSsoYGwCg&usg=AFQjCNFaqGmRmBePMZ3p_uP-U7vlqyWX6g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dmcr.go.th%2Fmcrce%2F&ei=SNpKVYS1FcSJuwSsoYGwCg&usg=AFQjCNFaqGmRmBePMZ3p_uP-U7vlqyWX6g


๑๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
๒. นางสาวปรานอม แสงนิล 
๓. นางสาวละมัย จันทร 
๔. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง 
๕. นางภวิกา จันทร์เพชร 
๖. นายสงกรานต์ กฤษณคุปต์ 
๗. นายประทบี ดวงเพียอม้ 
๘. นายสมพิท มั่นคง 
๙. นางสมนกึ แสงอ่อน       

เขต ๘ 
สหวิทยาเขต  

ราชบุรี เขต  ๑ 

พนักงานราชการ 
นางสาววิยะดา ฟองน้ า 
 

พนักงานราชการดีเด่น 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๘ 
สหวิทยาเขต  

ราชบุรี เขต  ๑ 
ช่างไฟฟ้า ๔ 
นายชัยยศ สุขเกษม 
 

ช่างไฟฟ้า ๔ ดีเด่น 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๘ 
สหวิทยาเขต  

ราชบุรี เขต  ๑ 
นักเรียน 
นางสาวธนิพร  สมบัต ิ

เกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ระดับช้ัน 
ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายขวัญชนะชัย  เฉลาชาญชัย
ยุทธนายสุรศักดิ์  ยอดนิล 
นางสาวลลันา  จบไพร 

เกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม  ระดับช้ัน ม.
๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกชกร  เทพทิตย์ 
เด็กหญิงกญัญารัตน์  จันทรชิต 
เด็กหญิงกัณฑมาศ  โมใหญ ่
เด็กหญิงกาญจนา  บ าเพญ็ธรรม 
นายคณธร  อ้องาม 
นายจตุรงค์  จลุเดช 
นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวงเด่น 
เด็กหญิงจันทิมา  ศิริมั่ว 
นายจิรวัฒน์  พรหมมาศ 

เกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ทีม ก  
ระดับช้ัน ม.๑-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงชุตินันท์  ฮ้อยิ่ง 
นายธนพล  โพธ์ิศรี 
นายนีรนุช  กระเหรี่ยง 
นายปถวี  โกญจนาท 
นายปวรุตม์  กรานค า 
นางสาวปิยนุช  บุญศร ี
เด็กชายพรชัย  สนลอย 
นายรัฐธรรมนูญ  ธรรมประเสริฐ 
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  อยู่สถิตย์ 
นางสาวลัดดาวัลย์  จันทรชิต 
เด็กหญิงลูกปัด  โคตะคาร 
เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ 
นายวรากรณ์  แพงเที่ยง 
เด็กหญิงศิรลิดา  ชิพาชิน 
เด็กหญิงศิรลิักษณ์  บรริักษ์ 
นางสาวศิวพร  สร้อยสกลุ 
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณศร ี
เด็กหญิงสุภาวดี  แต่คง 
นายสุรชัย  พวงทอง 
นางสาวปิยะนันท์  บ้วนนอก 
นางสาวอมรรัตน์  สุนิกลุ 
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีมนตรี 
เด็กหญิงแสงเดอืน  ศรีมนตร ี
นางสาวจุฑาทิพย์  ตันเฮง เหรียญทอง  การแข่งขันการเขียน

เรียงความและคัดลายมอื  ระดับช้ัน 
ม.๔-๖ 

สพม.๘ 

เด็กหญิงปยิะธิดา  ศิริทอง เหรียญทองแดง  การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
 

สพม.๘ 

นางสาวเจนจริา  ยางทัด เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับช้ัน 
 ม.๔-๖ 

สพม.๘ 

นางสาวลินดา  รอดทวีสุข 
นางสาวหทัยรัตน์  นกขุนทด 

เหรียญทองแดง  การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

สพม.๘ 



๑๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวหัทยา  นกขุนทด ประเภททดลอง  ระดบัช้ัน ม.๔-๖ 
นายกฤษดา  ศักดา 
นายวัชรินทร์  พลเสน 
นางสาวอมรรัตน์  สุนิกลุ 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  
ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

สพม.๘ 

เด็กหญิงนฤภร  อยู่ไทย 
เด็กชายนันทวัฒน์  ฮวดหนองโพธ์ิ 
เด็กชายเสกสรร  เสือณรงค์ 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

สพม.๘ 

นางสาวกรรณิการ์ แสงกลิ่น 
นางสาวธัญเรศ  ชูดวงแก้ว 
นางสาวนุจนารถ  เจิมนาค 
นางสาวศกลวรรณ  ใจมั่น 
นางสาวไพลิน  อ้นอินทร ์

เหรียญทอง  การปรวดเพลง
คุณธรรม  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เด็กหญิงธีรารัตน์  สีสุข 
เด็กหญิงนันทนาพร  พุกภูษา 
เด็กหญิงประไพพรรณ  บุญญาหาร 
เด็กชายพรชัย  สนลอย 
เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเมื่อ 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

 

เด็กชายทะนง  เทวา 
เด็กหญิงวนิดา  อุ่นศิริ 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาท
ไทย  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

 

นางสาวชลลดา  ม่วงอยู ่
นายณัฐพล  บ าเพ็ญธรรม 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาท
ไทย  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

นางสาวจุฑามาศ  ใจมุ่ง 
นางสาวทานตะวัน  นิยมพลอย 

เหรียญทองทองแดง  การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เดก็ชายนครรินทร์  ถาวรไพบูลย์
เจริญ 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขัน “ศิลปส์ร้างสรรค์”  
ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

 

นางสาวธนิพร  สมบัต ิ เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขัน 
“ศิลปส์ร้างสรรค์”  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เด็กหญิงศิวพร  พวงทอง เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์  
ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

 

นางสาวธิดารัตน์ เพชรเหลี่ยม เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์  

 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

นางสาวผกามาศ  ทองประจง เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เดก็หญิงกลุนิดา  คงเปรม 
เด็กชายวงศธร  กุลหงส ์
เด็กชายทักษิณ  ช่ืนชม 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช้ัน 
ม.๔-๖ 

 

นายขวัญชนะชัย  เฉลาชาญชัย
ยุทธนายสุรศักดิ์  ยอดนิล 
นางสาวลลันา  จบไพร 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ประติมากรรม  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

นางสาวกชกร  เทพทิตย์ 
เด็กหญิงกญัญารัตน์  จันทรชิต 
เด็กหญิงกัณฑมาศ  โมใหญ ่
เด็กหญิงกาญจนา  บ าเพญ็ธรรม 
นายคณธร  อ้องาม 
นายจตุรงค์  จลุเดช 
นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวงเด่น 
เด็กหญิงจันทิมา  ศิริมั่ว 
นายจิรวัฒน์  พรหมมาศ 
เด็กหญิงชุตินันท์  ฮ้อยิ่ง 
นายธนพล  โพธ์ิศรี 
นายนีรนุช  กระเหรี่ยง 
นายปถวี  โกญจนาท 
นายปวรุตม์  กรานค า 
นางสาวปิยนุช  บุญศร ี
นางสาวปิยะนันท์  บ้วนนอก 
เด็กชายพรชัย  สนลอย 
นายรัฐธรรมนูญ  ธรรมประเสริฐ 
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  อยู่สถิตย์ 
นางสาวลัดดาวัลย์  จันทรชิต 
เด็กหญิงลูกปัด  โคตะคาร 
เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ 
นายวรากรณ์  แพงเที่ยง 
เด็กหญิงศิรลิดา  ชิพาชิน 
เด็กหญิงศิรลิักษณ์  บรริักษ์ 

เหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก  ระดบัช้ัน 
ม.๑-๖ 
 

 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวศิวพร  สร้อยสกลุ 
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณศร ี
เด็กหญิงสุภาวดี  แต่คง 
นายสุรชัย  พวงทอง 
นายคาเชน  วิเศษโยธา 
นางสาวดวงพร  เลี้ยงอ านวย 
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีมนตรี 
เด็กหญิงแสงเดอืน  ศรีมนตร ี
เด็กชายเกรียงไกร  ดอกขจร 
เด็กหญิงปุณยาพร  เงาฉาย เหรียญทอง  การขับร้องเพลงไทย

ลูกทุง่  ประเภทหญงิ ระดบัช้ัน 
 ม.๑-๓ 

 

นางสาวกชกร  เทพทิตย์ เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การขับร้องเพลงไทยลูกทุง่  ประเภท
หญิง ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เด็กหญิงปุณยาพร  เงาฉาย เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ระดบัช้ัน ม.๑-๓ 

 

นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม เหรียญทอง  การขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เด็กหญิงปยิะธิดา  สุธาพรต เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเลานิทาน  (Story  
telling)  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

 

นางสาวอินทริา  สร้อยเสนา เหรียญทอง  การแข่งขันเลานิทาน  
(Story  telling)  ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 

เด็กหญิงมณฑิตา  เกตุแก้ว 
เด็กหญิงสิริพร  แก้วสาร 
เด็กหญิงเบญจมาศ  นพเก้า 

เหรียญทองแดง  การประกวด
หนังสือเล่มเลก็  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
 
 
 

 

เด็กชายธนากรณ์  ทับอ๋อย 
เด็กชายอนุชิต  แซ่จ๊ะ 
เด็กชายอาตมัน  ตระกูลว่องไว 

เหรียญทอง  การแข่งขันการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถ่ิน  ระดับช้ัน  ม.๑-๓ 

 

นายณัฐพงษ์  บุญฤทธ์ิ 
นางสาวปานตะวัน  ดีแพง 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันการจัดสวนถาด  

 



๑๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวสุนิตา  ศรีจันทร์เคน ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสง่เสรมิ
ลักษณะนิสัยด้าน
สุขภาวะ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
-เสริมสร้างและพัฒนา
อนามัยส่วนบุคคล 
-การเรียนการสอนวิชา
ทัศนศิลป์เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานการศึกษา 
-นาฎอนุรักษ์ 
-พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางดนตรี 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 
-พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน
ให้มีสุขภาพที่ด ี
๒.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีลกัษณะ
นิสัย ด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฎศิลป์
และกีฬา 
๓.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและสร้าง
ผลงานดา้นศิลปะ 
ดนตรีนาฎศิลป์
และกีฬา 
เป้าหมาย 
๑.นักเรียนร้อยละ 
๗๕ มีสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีความ
ช่ืนชอบ ช่ืนชม 
สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีความ
ช่ืนชอบ ช่ืนชม 
สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์
และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มี
ความคิด
สร้างสรรค์ เกิด
ผลงาน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มี
ความรู้ เห็น
ประโยชน์และ
คุณค่าด้าน



๑๗ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มี
ความคิด
สร้างสรรค์ เกิด
ผลงาน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๕. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีความรู้ 
เห็นประโยชน์
และคุณค่าด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๖. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

๒ โครงการผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ 
-กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
-กิจกรรมส่งเสริมวัน
ส าคัญ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนา

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
๒.เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยใน
ตนเอง ปฎิบัติตน
ตามหลกัธรรม
ของ
พระพุทธศาสนา 

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และสบืสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่มี
วินัยและมีความ



๑๘ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผู้เรียน 
-กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 

 ๓.เพื่อให้
นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านวิถี
ชีวิต
ประชาธิปไตย มี
คารวธรรม 
สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม 
๔.เพื่อให้นักเรียน
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๕.เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้
พลังงานอย่าง
คุ้มค่า ประหยัด
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
เป้าหมาย 
๑นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนทุกคน
ที่เข้าร่วมกจิกรรม
วันส าคัญต่างๆ 
และได้รับการ
ประเมินผล การ
จัดกิจกรรม 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ รู้คุณค่า

รับผิดชอบ 
๔. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่
ด าเนินชีวิตตาม
วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๕. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
๖. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่มี
ความประหยัด
และใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
๗. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่
ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็น
คุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย  
 

 



๑๙ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่กิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรม
วิถีพุทธตาม
ปฏิทินอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ ร่วมใจกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
๖. นักเรียน
โรงเรียนด่านทบั
ตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์ มี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๗. นักเรียน
สามารถปฏิบัติตน
ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
 
๘. นักเรียนรู้คุณ
ค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ใช้ทรัพยากรอย่าง



๒๐ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
รู่คุณค่า 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเรียนรูสู้่
โลกกว้างให้สิง่
รอบตัวเป็นคร ู
-กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติศาสนา
วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา 
-กิจกรรมการซ้ือสื่อ
การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มีนสิัย
รักการอ่าน การ
เขียน และการฟัง
สูงข้ึน 
๒.เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มทีักษะ
กระบวนการ
แสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
๑. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การ
เขียนและการฟัง 
รู้จักตัง้ค าถามเพื่อ
หาเหตผุล 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ รู้จกั
แสวงหาความรู้
จากสือ่และแหลง่
เรียนรู้ต่างๆทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง
และเรียนรูก้ับ
ผู้อื่นได้ สนุกกบั
การเรียนและ

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีนิสัย
รักการอ่าน การ
เขียนและการ
ฟัง รู้จกัตั้ง
ค าถามเพื่อหา
เหตผุล 
๒.นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ รู้จกั
แสวงหาความรู้
จากสือ่และ
แหล่งเรียนรู้
ต่างๆทั้งในและ
นอก
สถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีวิธีการ
เรียนรู้ของ
ตนเองและ
เรียนรู้กับผู้อื่น
ได้ สนุกกับการ
เรียนและชอบ
มาโรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน 
งานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 



๒๑ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ชอบมาโรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน 
-กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยะนักประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ
คิดวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มทีักษะ
กระบวนการคิด
แบบต่างๆ 
เป้าหมาย 
๑.นักเรียนร้อยละ 
๗๕ มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห ์
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีทักษะ 
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ มีทักษะ 
การคิดอย่าง
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

 

๑.นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีทักษะ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห ์
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีทักษะ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
และคิด
ไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีทักษะ
การคิดอย่าง
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ 

๕ โครงการยกระดับ วัตถุประสงค์ -จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ ๑. นักเรียนร้อย



๒๒ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ๘  กลุม่
สาระ 
-กิจกรรมสัปดาห์วัน
ภาษาไทย 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
-กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 -กิจกรรมพัฒนา

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

-กิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานนักเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมแข่งขัน

ทักษะวิชาการ 

๑.เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สงูข้ึน
ทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
 
เป้าหมาย 
๑. นักเรียนร้อย
ละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 
๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยู่ในระดบั
ดี 
๒. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

ละ ๗๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 
๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ยู่ใน
ระดับด ี
๒. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ
ในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

๖ โครงการหนูน้อย
นักปฏิบัต ิ
-กิจกรรมเกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน 
-กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์และตกแต่ง 
-กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคีโดย
วิธีการสอนแบบ
โครงงาน 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ทักษะในการ
ท างาน สามารถ
ท างานตาม
ข้ันตอนได ้
๒.เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
เจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
เป้าหมาย 

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

๑.นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ สามารถ
วางแผนท างาน
ตามล าดับ
ข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ รักการ
ท างาน สามารถ
ปรับตัวและ
ท างานเป็นทีม
ได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี



๒๓ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑.นักเรียนร้อยละ 
๗๕ สามารถ
วางแผนท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๗๕ รักการ
ท างาน สามารถ
ปรับตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 

ความพึงพอใจ
ในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

๗ โครงการพัฒนาครู
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
-กิจกรรมพัฒนาครูให้
มีสมรรถนะตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ 
-กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันาครู
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
๒.เพื่อพฒันาครู
ให้มีวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรง
กับความ
รับผิดชอบ 
๓.เพื่อพฒันาครู
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร
และ
ความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
๔.เพื่อให้ครู

-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑. ครูร้อยละ 
๘๕ ได้เข้าร่วม
การอบรม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ 
๘๕ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
๓. ครูร้อยละ 
๘๕ มีความ
มุ่งมั่นอทุิศตน
ในการสอนและ
พัฒนาผูเ้รียน 
๔. ครูร้อยละ 
๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้



๒๔ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
สามารถน าความรู้
ที่ได้จากการ
อบรมหรือการ
สัมมนามาใช้ใน
การศึกษาและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้ตรง
หรือสอดคลอ้งกบั
นโยบายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
๕.เพื่อพฒันาครู
ให้มีความสามารถ
ในการจัดกจิกรรม
การเรียนรูโ้ดย 
ICT 
๖.เพื่อพฒันาครู
ให้มีผลงานในการ
พัฒนาคุณภาพ
และได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ
เป้าหมาย 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ 
ได้เข้าร่วมการ
อบรม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

และเทคนิค
วิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ 
๙๕ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตร ี
๖. ครูร้อยละ 
๙๕ สอนตาม
วิชาเอก โท 
หรือตามความ
ถนัด 
๗. สถานศึกษา
มีครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๕ มี
ความพึงพอใจ
ในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของ 



๒๕ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ 
มีความมุ่งมั่นอทุิศ
ตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ 
รู้จักแสวงหา
ความรู้และ
เทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ 
มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตร ี
๖. ครูร้อยละ ๘๐ 
สอนตามวิชาเอก 
โท หรือตามความ
ถนัด 
๗. สถานศึกษามี
ครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บรหิารจัดการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันา
ศักยภาพผู้บริหาร
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
๒.เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัด

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

๑.ผู้บริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อย
ละ ๘๕ 



๒๖ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
๓.เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจตอ่ระบบ
บรหิารจัด
การศึกษา 
เป้าหมาย 
๑.ผู้บริหารมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพตามเกณฑ์
การพิจารณา ร้อย
ละ ๗๕ 
๒. ผู้บรหิารมี
ความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และ
ผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ 
๗๕ 
๓. ผู้บรหิารมี
ความสามารถใน
การบริหารงาน
วิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์
การพิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมีการ
บรหิารทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ผู้บรหิารมี
ความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และ
ผู้น าทาง
วิชาการตาม
เกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ 
๘๕ 
๓. ผู้บรหิารมี
ความสามารถ
ในการ
บรหิารงาน
วิชาการและการ
จัดการตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมี
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อย
ละ ๘๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๕มี
ความพึงพอใจ 



๒๗ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๗๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจ 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

โครงการประสาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
การศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนา
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาครู
สู่มืออาชีพ 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักสูตร
มาตรฐานสากล 
-กิจกรรมค่าย

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานใน
เชิงแหล่ง
วิทยาการ 
๒.เพื่อจัดกิจกรรม
การให้ความรู้และ
ให้บรกิารชุมชน 
๓.เพื่อจัดกิจกรรม
ที่สร้าง
ความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
สถานศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๔.เพื่อจัดกิจกรรม
หรือจัดเวทเีพื่อ
เปิดโอกาสเพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 
เป้าหมาย 
๑.สถานศึกษา
เป็นแหล่ง
วิทยาการในการ
แสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามี

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้เกี่ยวข้องร้อย
ละ ๘๐ พึง
พอใจในการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ครูร้อยละ 
๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจ 
เป้าหมายการ
จัดการศึกษา
และหลักสูตร



๒๘ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์และ
การสืบค้น 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 
 
 
 
 

ส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันาครู
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่
หลากหลายและ
เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
๒.เพื่อให้ครูน า
ความรู้และทกัษะ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
มาใช้ปฏิบัติจรงิ 
๓.เพื่อให้ครูมกีาร
วิเคราะหผ์ู้เรียน
เป็นรายบุคคล
และสอดคล้องกับ
การจัดกจิกรรม
เพื่อพฒันาสื่อและ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและน าผล
ไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
๔.เพื่อให้ครูจัดท า
วิจัยในช้ันเรียน

การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ 
๘๐ มีการ
วิเคราะห์
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและ
เข้าใจผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ 
๘๐ มี
ความสามารถ
จัด
ประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ 
๘๐ มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ตนเองและ
ผู้เรียน 
๕. ครูร้อยละ 
๘๐ มีการ
ประเมินผลการ
เรียนที่
สอดคล้องกบั
สภาพการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนให้
เต็มศักยภาพ 



๒๙ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
เพื่อแก้ปญัหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 
๕.เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนใหสู้งข้ึน
ทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
๖.เพื่อให้ครู
สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนา
ตนเองและผูเ้รียน 
เป้าหมาย 
๑. ครูร้อยละ ๗๕ 
มีความรู้ความ
เข้าใจ เป้าหมาย
การจัดการศึกษา
และหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๗๕ 
มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถ
จัดประสบการณ์
ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถใน

๖. ครูร้อยละ 
๙๕ มีการวิจัย 
 
 



๓๐ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
การใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง
และผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๗๕ 
มีการประเมินผล
การเรียนที่
สอดคล้องกบั
สภาพการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้เต็มศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๘๕ 
มีการวิจัย 

๑๑ โครงการ
สภาพแวดล้อม 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
สนุกกบัการเรียน 
-กิจกรรมโรงเรียนน่า
อยู่ 
-กิจกรรมโรงเรียน
สะอาดบรรยากาศสด
ช่ืน 
-กิจกรรมพัฒนาห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมปรับปรุง
ห้องภาษาไทย 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
-กิจกรรมซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอื้อตอ่
การเรียนรู ้
๒.เพื่อจัดแหล่ง
การเรียนรูท้ั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ให้แก่ผูเ้รียน 
๓.เพื่อจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีใหเ้อื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
๔.เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
และความ
ปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
เป้าหมาย 
๑. ปรับปรงุ

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑. ปรับปรงุ
อาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีและ
ปรับปรงุ
สิ่งแวดล้อมให้
ร่มรื่น 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๕ มี
สุขภาพอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๕ เข้าไป
เรียนรู้และใช้
บริการห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจ
ในการ
ด าเนินงานตาม



๓๑ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
อาคารเรียนให้อยู่
ในสภาพใช้การได้
ดีและปรับปรงุ
สิ่งแวดล้อมใหร้่ม
รื่น 
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มีสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้าไป
เรียนรู้และใช้
บริการห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 
 
 

โครงการของ
โรงเรียน 

๑๒ โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร 
โครงสร้างและ
ระบบการบรหิาร
ที่มีความชัดเจน
บุคลากรใน
โรงเรียนมีความ
เข้าใจและมีส่วน
ร่วม 
๒.เพื่อให้
สถานศึกษามีการ

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษา
มีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและ
ระบบการ
บรหิารทีม่ีความ
คล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ  
๘๕ 
๒. สถานศึกษา



๓๒ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
จัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ
ครอบคลมุและ
ทันต่อการใช้งาน
เป็นปจัจบุัน 
๓.เพื่อให้
สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่
มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๔.เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๕.เพื่อให้
ผู้รบับริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริ
หางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
เป้าหมาย 
๑. สถานศึกษามี
การจัดองค์กร 
โครงสร้างและ
ระบบการบรหิาร
ที่มีความคล่องตัว
สูง และ
ปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตาม

มีการจัดการ
ข้อมูล 
สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
ครอบคลมุและ
ทันต่อการใช้
งานตามเกณฑ์
การพิจารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษา
มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อย
ละ ๘๕ 



๓๓ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
เกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ  
๗๕ 
๒. สถานศึกษามี
การจัดการข้อมลู 
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
ครอบคลมุและ
ทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๓. สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
 
๔. สถานศึกษามี
การพัฒนา
บุคลากรอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิาร
และผูเ้กี่ยวข้องพงึ
พอใจผลการ
บรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียนตาม



๓๔ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
เกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 

๑๓ โครงการรณรงค์
การใช้แหลง่เรียนรู้
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
สู่ลูกด่าน 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดท า
ท าเนียบแหลง่
การเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน
ด้านต่างๆและจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ิน 
๒.เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดท า
หลักสูตร 
 
เป้าหมาย 
๑.สถานศึกษา
จัดท าข้อมลู
สารสนเทศหรอื
ท าเนียบเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ินด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามี
การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้หรือ
แผนงาน/

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.สถานศึกษา
จัดท าข้อมลู
สารสนเทศหรอื
ท าเนียบ
เกี่ยวกับแหลง่
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถ่ินด้าน
ต่างๆ 
๒. สถานศึกษา
มีการจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้หรือ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมที่ใช้
เช่ือมโยงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถ่ิน 
๓. สถานศึกษา
จัดสถานการณ์
การเรียนการ
สอนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
๔. ประสาน
ความร่วมมือใน
การวางแผนการ
ใช้แหล่งเรียนรู้



๓๕ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
โครงการ/
กิจกรรมที่ใช้
เช่ือมโยงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การ
เรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
๔. ประสานความ
ร่วมมือในการวาง
แผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน 

และภูมิปญัญา
ในท้องถ่ิน 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
การศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 
-กิจกรรมจัดท าแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-กิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
บรหิารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
๒.เพื่อจัด
โครงการและ
กิจกรรมใหผู้้เรียน
บรรลเุป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ จุดเน้น
ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
๑.โรงเรียนมีการ
กระจายอ านาจ
การบริหาร และ
การจัดการศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการ
บรหิารเชิงกลยทุธ์

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมกีาร
กระจายอ านาจ
ในการบริหาร
และการจัด
การศึกษา,มีการ
บรหิารเชิงกล
ยุทธ์ 



๓๖ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
และใช้หลกัการ 
มีส่วนร่วม 
๓.โรงเรียนมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วม
พัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมกีาร
บรหิารทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 
๕. โรงเรียนมกีาร
ตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 
๖. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 

๑๕ โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามนโยบาย
การปฏิรปู 
การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.สถานศึกษาจัด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
๒.สถานศึกษามี
การร่วมกิจกรรม
ของชุมชนในวัน
ส าคัญต่างๆ 
๓.สถานศึกษามี
การจัดบรกิาร
แหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชน 
เป้าหมาย 

-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผน 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.สถานศึกษา
เป็นแหล่ง
วิทยาการในการ
แสวงหาความรู้
และบริการ
ชุมชน 
๒.สถานศึกษามี
การจัดกจิกรรม
ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  
ร้อยละ ๘๕ 
๓. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจ 



๓๗ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑.สถานศึกษา
เป็นแหล่ง
วิทยาการในการ
แสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามี
การจัดกจิกรรม
ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ 
๗๕ 
๓. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา 
      ๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๓๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้
     ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
     เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
     อย่างมีสติสมเหตผุล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
     ตามหลักสูตร 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการ 
     ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
      และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างม ี
      ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร 
      กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๓๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

      ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้ม 
       และการบริการที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนพัฒนา 
       เต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
       ในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสรมิ 
       สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม 
       แห่งการเรียนรู ้

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
       เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ  
       จุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
        แนวทางการปฏิรปูการศึกษา เพื่อพฒันาและ 
        ส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

ดีมาก ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 

๑๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสอง) 



๔๐ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
                    และท้องถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ 

  
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

    
 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                   ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

   
 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
                   สงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                   สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ 
                  ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   
 

มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน 
                   ที่รับผิดขอบและมีครูเพียงพอ 

   
 

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
                   อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญเน้น 

  
 

 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ 
                     ในการบริหารจัดการศึกษา 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และ 
                    การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
                    ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน 
                     การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

   
 



๔๑ 

 

                    ต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
                     ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

  
 

 

 
  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย   ๓.๒๙   
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 
  กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...............................-...................................... 
 

(รอบสาม) 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแน
นท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๓๕ ดี 

    ๑.๒ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
    ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง ๔.๐๐ ๓.๕๑ ดี 
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๖๖ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมกีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม ๒.๐๐ ๑.๘๐ ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ดี 
    ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทัง้ในและ
นอกสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๗๒ ดีมาก 

๔. ผู้เรยีนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๗ ดี 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๓.๗๔ พอใช้ 
      ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรบัตัวเข้ากบัสงัคม  ๕.๐๐ ๔.๙๓ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 



๔๒ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๓ พอใช้ 
    ๕.๑ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๐๓ พอใช้ 

    ๕.๒ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๖ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๓ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดบัช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๔๔ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

    ๕.๔ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดบัช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๐๙ พอใช้ 

    ๕.๕ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดบัช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๔๙ พอใช้ 

    ๕.๖ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับช้ัน ม.๓ และ ม. ๖  

๒.๕๐ ๐.๘๐ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๗ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีในระดบัช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๕๐ ดี 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๒ ต้องปรับปรุง 

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
     ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
    ๗.๑ ประสทิธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๕๐  

    ๗.๒ ประสทิธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑.๐๐ ๐.๘๐  
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ๒.๐๐ ๒.๐๐  
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 

     ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๕๐  

     ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๒๕  

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 



๔๓ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐   
๙. ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของ 
   การจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเปน็
เอกลักษณ์ 
     ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐   
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๐.๑๔ ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป             ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดบัดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี    ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มรีะดับคุณภาพต้องปรบัปรุง หรอื ต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน   ใช่        ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
        จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนมโีครงการส่งเสริมด้านลักษณะนิสัยด้านสุขภาวะ กีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  

โครงการผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้าง
เป็นครู โครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูห่้องเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติ  และกิจกรรมทีส่่งเสรมิให้นักเรียนมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ใฝ่รู้ มีทกัษะทางด้าน
การคิด ทักษะการท างานที่ด ี

 
 
 
๒.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 



๔๔ 

 

โรงเรียนมโีครงการพฒันาครสูู่มาตรฐานวิชาชีพ โครงการพฒันาผูบ้รหิารในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มสุขภาพดีชีวีมีสุข 
โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบรหิารงานโรงเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลใหโ้รงเรียนมีการปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมทีส่ะอาดสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของผูเ้รียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพฒันา
คุณภาพโรงเรียน ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี 

๓.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
โรงเรียนมโีครงการรณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน  กิจกรรมแหลง่เรียนรูสู้ลู่ก

ด่าน ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายของนักเรียน  นักเรียนสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๔.  มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสรมิ 
โรงเรียนมกีิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ได้แก่ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูใหม่ แหล่งเรียนรู้ใหม่ 
และระบบบรหิารจัดการใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สงูข้ึน 

๕. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
โรงเรียนควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน และพฒันาผูเ้รียนโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ หรอืการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใหส้อดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนโดยพฒันาทักษะการคิดต่างๆในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาของ
แต่ล่ะกลุม่สาระตามความเหมาะสม 

โรงเรียนควรพฒันาวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศในแต่ละงานโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้  การ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการนเิทศในหลายรปูแบบ เพื่อพฒันาการ
ปฏิบัติงานใหม้ีคุณภาพย่ิงข้ึน 

โรงเรียนควรจัดท าข้อมลูแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ข้อมลู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้านและให้นกัเรียนค้นคว้าศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการพัฒนาภูมทิศัน์ของโรงเรียนให้มากยิง่ข้ึนและ
สร้างกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่เด่นชัดและยั่งยืน 
โรงเรียนควรจัดท าโครงการพิเศษที่โดดเด่นและเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนที่สามารถแกป้ัญหาที่
ส าคัญของโรงเรียนได้ โดยอาศัยความร่วมมอืจากทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน   จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
        

 
 
 
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 



๔๕ 

 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาใหป้ลอดจากยาเสพติด  ปัญหาทางเพศและสิ่งมอมเมา

ทุกชนิดรวมทัง้เกมคอมพิวเตอร์  โดยสถานศึกษาควรจัดโครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด  
อบายมุขทุกชนิดอย่างจริงจังและควรด าเนินการอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบโดยร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อปอ้งกันและช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอ้งให้กบัผูเ้รียนและสง่เสรมิการมี
ทักษะป้องกันตัวให้มีความปลอดภัยจากปญัหาดังกล่าว  อีกทั้งครูยังควรสอดแทรกความรู้ใน
ทุกกลุม่สาระเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพฒันาผูเ้รียนสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาในด้านความประพฤติดี เช่น  กิจกรรมที่สง่เสรมิ
มารยาทอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ฝึกการปฏิบัตจิรงิโดยแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้ด้วย
ความสุภาพนอบน้อม เช่น จัดกจิกรรมหน้าเสาธงให้น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง  ท าความเคารพ
กันเป็นประจ าทกุวัน และการไหว้ผู้อาวุโสหรอืไหว้ครูเวรประจ าวันก่อนเดินแถวเข้าหอ้งเรียน
อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีความสุภาพนอบน้อม  มีสัมมาคารวะ  มีจิตส านึกที่
ดีปฏิบัติโดยไม่มีอาการเขินอาย  รวมทัง้สง่เสรมิมารยาทในการพูดที่ไพเราะ มหีางเสียง  (ครบั  
ค่ะ)   หลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดที่หยาบคาย โดยครูควรติดตามประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพือ่น าไปสูก่ารปรบัปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมใหม้ีการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านโดยการแสวงหา
ความรู้จากข่าวสาร  ข้อมูล  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจรงิและควรสรุปความคิดรวบ
ยอดอย่างเป็นระบบลงในสมุดบันทึกการอ่านใหเ้ป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ครูควรเพิ่มกจิกรรมที่มี
ความหลากหลายสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อสง่เสริมให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การดู  การฟัง  การเขียน บูรณาการในทุกกลุ่มสาระอย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ เพื่อการพฒันาสู่
กระบวนการคิด และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาในด้านทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล   การ
ให้เหตผุลโดยผ่านการไตร่ตรองและพจิารณา โดยการส่งเสรมิกระบวนการคิด  จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้มากยิง่ข้ึน เช่น การสอนแบบโครงงาน การค้นคว้า การทดลอง การสอน
แบบบรูณาการสหวิทยาการ เน้นการปฏิบัติแล้วประมวลผลเป็นความคิดรวบยอดอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อน าไปสู่การพฒันาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์  เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรอยา่งยั่งยืน 

๕) ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน โดยสถานศึกษาควร
จัดเตรียมความพร้อมเพือ่สอบ O-NET  ให้ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้ ทัง้ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า พัฒนา
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุ่มสาระ โดยจัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เช่น การสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมโครงงานตามกลุม่สาระ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยทีี่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอและเร่งด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวใหม้ีคุณภาพย่ิงข้ึน สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของผู้เรียน  
โดยด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง มีการวัดผลพฒันาการทางการเรียนในทุกภาคเรียน เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 



๔๖ 

 

๒.  ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลโครงการและกจิกรรมต่างๆ 

ที่สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพือ่น าผลการประเมินมาเทียบเคียงกับ
เป้าหมายเพือ่ให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ อีกทั้งน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูใน
การจัดท าแผนพฒันาอย่างจรงิจงั เพื่อพฒันาสู่วิถีคุณภาพทีย่ั่งยืน 

๒) สถานศึกษาควรมีการแต่งตัง้ทีป่รึกษาหรือคณะอนกุรรมการเพือ่ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๓ และควรรายงานผลการประชุมต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ภาย
ใย ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินครู เช่น ผลการพฒันาจากการอบรม  ประชุม 
สัมมนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทกุคนไปพฒันาครูอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 
เพื่อพฒันาบุคลากรสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน 

๒) ครูควรได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการอยู่เสมอควรน าผลการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระดับพฒันาการทางสมองเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนไปสูเ่ป้าหมาย  ควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรยีน  พร้อมทั้งวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ควรมีการจัดท า
บันทึกหลงัสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  น าผลดังกล่าวไปใช้ในการท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพฒันาคุณภาพและแก้ปญัหาผู้เรียนตามบริบททีเ่ปน็จริงให้มากยิง่ข้ึน 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรมีการจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศให้ครบถ้วนตามภารกิจของสถานศึกษา  มี 
การรายงานผลการด าเนินกจิกรรม/โครงการ  โดยมีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเทียบเคียง 
กับเป้าหมายและตัวช้ีวัด ความส าเร็จของแผนการปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพ     
การศึกษา  มีการใช้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมลูในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา รวมทัง้ 
พัฒนารปูแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๗ 

 

 สภาพปัญหา   

ชุมชมโดยรอบโรงเรียนประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  ส่งผลให้ฐานะทาง
เศรษฐกจิของครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน  ครอบครัวนักเรียนมีการอพยพย้ายถ่ินอยู่เสมอท า
ให้นักเรียนต้องขาดเรียนอยูบ่่อย ๆ หรือบางรายต้องออกกลางจากโรงเรียนเพื่อช่วยผูป้กครอง
ประกอบอาชีพ                                     
        จุดเด่น   

    -  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  โครงการและกิจกรรมที่สง่เสรมิให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข   ตามความต้องการของตนเอง 

  -  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย  
  -  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้  

            -  ผู้เรียนมีความสามารถ  ทางด้านกีฬา ศิลปะ  เป็นอย่างยิ่ง 
       จุดท่ีควรพัฒนา 

    ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาใหม้ีทักษะทางด้านวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   
การงานพื้นฐานอาชีพ  และศิลปศึกษา  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   ควรปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ  ทั้งในและ
นอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตอนที่ ๒ การพฒันาคณุภาพ 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์.แบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเป็น ๕ กลุม่งาน  ได้แก่  กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบรหิารงบประมาณ  กลุ่มแผนงานและประกนัคุณภาพ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่ม
บรหิารทั่วไป      ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมสี่วนร่วม  (PM)  เช่น การ
พัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

แผนภาพ  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพ บริหารงบประมาณ 

  - งานหลักสูตรการสอน   
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้  
  -  งานนิเทศ ก ากับตดิตาม  
และประเมินผล 
-  งานทะเบียน  สารบรรณ 
-  งานวดัผลและประเมินผล 
-  งานแนะแนว 
-  งานวิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
-  งานห้องสมุด 
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เพ่ือการศึกษา 
-  งานโสตทศันศึกษา 
-  งานสารสนเทศ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- ทักษะงานทักษะชีวติ 
 
 

-  งานสารบัญ 
-  งานพัสด ุ
-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานควบคุมระบบภายใน 
   และนิเทศก ากับติดตาม 
   ประเมินผล 
-  งานบุคลากร 

- ประเมินภายนอกและ
ประเมินภายใน 
- งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  งานนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผล 

-  งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
-  งานป้องกันและแก้ไขความ 
    ประพฤตินักเรียน 
-  งานครทูี่ปรึกษา 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-  งานรักษาความปลอดภัย 
-  งานคณะกรรมการนักเรียน 
-  งานนิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผล 
 

- งานอาคารสถานที่และ
งานนักการภารโรง 
-  งานโสตทศันูปกรณ์ 
-  งานประชาสัมพันธ์
สัมพันธ์ชุมชน 
-  งานร้านค้าสวัสดิการ
และร้านน้ า 
-  งานพยาบาล  
และอนามัยโรงเรียน 
- งานยานพาหนะ   
 



๔๙ 

 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครูและนักเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมน า

ปัญญา สืบสานความเป็นไทย สุนทรีด้วยศิลปะพัฒนากีฬา มีส่วนร่วมกับชุมชน ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒. ส่งเสริมนักเรียนให้ มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๔. ส่งเสริมด้านศิลปะและพัฒนาด้านกีฬา 
๕. ร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
๖. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๗. มีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 
๑. ครูและนักเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 
๓. นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย 
๔. นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะและกีฬา เรียนรู้อย่างมีความสุข 
๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๖. ครูและนักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ครูและนักเรียนมีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กีฬาเด่น  เน้นศิลปะ 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนส่งเสริมกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

     ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ  
        ๑.  ด้านผู้เรียน 

   ๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
   ๑.๒ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ๑.๓ สร้างนิสัยการรักการอ่าน การรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๑.๔  สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพือ่เป็นช่ือเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน  

 ๒.  ด้านสถานศึกษา  
 ๒.๑มุ่งสง่เสรมิการด าเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล อย่าง
ชัดเจน 
 ๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆอย่างเพียงพอ 

 ๓.  ด้านครู 
 ๓.๑ พัฒนาหลกัสูตรใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและให้เหมาะสมกบัท้องถ่ินมากข้ึน 
 ๓.๒ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย และสง่เสรมิให้มกีาร

จัดท าสือ่การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากข้ึน 
           ๓.๓ ส่งเสรมิให้ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
           ๓.๔ ส่งเสรมิการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันา ปรบัปรงุคุณภาพของผูเ้รียน 
           ๓.๕ ผู้บริหารส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการ 
           ๓.๖ สร้างขวัญและก าลงัใจ และจัดสวัสดิการให้บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง 
 
     ๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    

 กลยุทธ์ท่ี ๑    
  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ 
  พัฒนาสภาพ  บรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        กลยุทธ์ท่ี ๓ 

พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ท่ี ๔ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ 
สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ท่ี ๖ 
ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 



๕๑ 

 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี  ๑.  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
๑. ส่งเสรมิ
ลักษณะนิสัยด้าน
สุขภาวะ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
ช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพ
และสุขภาพจิตที่ด ี
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ 
เห็นประโยชน์และคุณค่าด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑/๑-๖ 
 
 

โครงการเรียนรูสู้่
โลกกว้างให้สิง่
รอบตัวเป็นคร ู
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ้ื่นได้และสนุก

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองแล้วเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้และสนุกกับการ

มฐ.ที่ ๓/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 

กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

เรียนและชอบมาโรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

 
 
 

 

โครงการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรปุความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สรปุความคิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
 

มฐ.ที ่๔/๑-๔ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ๘  
กลุ่มสาระ 

 

๑. นักเรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี 
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับด ี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๕/๑-๒ 
 

โครงการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ ม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมการ
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

มฐ.ที่ ๗/๑-๗ 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ี
๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ี
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บรหิารจัดการ
สถานศึกษา 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๒. ผู้บรหิารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อยละ 
๗๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพจิารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๒. ผู้บรหิารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อยละ 
๘๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพจิารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๘/๑-๒ 



๕๔ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
ครูสู่มืออาชีพ 
 

๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนที่
สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจัย 
เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผูเ้รียน 
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความ
เข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนทีส่อดคลอ้ง
กับสภาพการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เตม็ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจัย 
เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๘ 



๕๕ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๗๕๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียนตามเกณฑก์าร
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลมุและทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การพจิารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียนตามเกณฑก์าร
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๕๖ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา( 
มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
สภาพแวดล้อมดี 
สุขภาพดีชีวีมีสุข สนุก
กับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับปรงุอาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรงุสิง่แวดล้อมให้รม่รื่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

๑. ปรับปรงุอาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรงุสิง่แวดล้อมให้รม่รื่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผุ้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน  

มฐ.ที่ ๑๑/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บรหิารงานโรงเรียน 
 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 
 



๕๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา( 
มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 
 

บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓  พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการประสาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
การศึกษา 

 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ พึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๙/๑-๓ 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บรหิารทีม่ีความคล่องตัวสูง 
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ ตามเกณฑ์
การพิจารณาร้อยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บรหิารทีม่ีความคล่องตัวสูง 
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ ตามเกณฑ์
การพิจารณาร้อยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาผูเ้รียน 
 

บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 

โครงการรณรงค์
การใช้แหลง่เรียนรู้
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

๑.สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรอืท าเนียบ
เกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูห้รือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ใช้เช่ือมโยงข้อมลูแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๔. ประสานความร่วมมือในการ
วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

๑.สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรอืท าเนียบ
เกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูห้รือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ใช้เช่ือมโยงข้อมลูแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๔. ประสานความร่วมมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาใน
ท้องถ่ิน 

มฐ.ที่ ๑๓/๑-๓ 

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

๑.โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบรหิาร และการจัด
การศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมกีารบรหิารทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๕. โรงเรียนมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการ

๑.โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบรหิาร และการจัด
การศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมกีารบรหิารทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๕. โรงเรียนมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ

มฐ.ที่ ๑๔/๑-๖ 



๖๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการสง่เสรมิ
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพทุธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค์ 
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพทุธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วม
ใจกันอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 

มฐ.ที่ ๒/๑-๖ 



๖๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

โครงการหนูน้อย
นักปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถ
วางแผนท างานตามล าดับ
ข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รักการ
ท างาน สามารถปรบัตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถวางแผนท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รัก
การท างาน สามารถปรบัตัว
และท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๖/๑-๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 
 

เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 

 

 
กลยุทธ์ท่ี ๕  สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา  

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 
 

ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 

โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามนโยบาย
การปฏิรปู
การศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓ 

 

 
กลยุทธ์ท่ี ๖  ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามนโยบาย
การปฏิรปู
การศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนนิงานของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓ 



๖๕ 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑.  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
๑. ส่งเสรมิลกัษณะ
นิสัยด้านสุขภาวะ 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
ช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์
และกีฬา 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑/๑-๖ 
 
 



๖๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการเรียนรูสู้่
โลกกว้างให้สิง่
รอบตัวเป็นคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ้ื่นได้และสนุก
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัย
รักการอ่าน การเขียนและการ
ฟัง รู้จกัตั้งค าถามเพือ่หา
เหตผุล 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ้ื่นได้และสนุก
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๓/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรปุความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรปุความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
และจินตนาการ 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
 

มฐ.ที ่๔/๑-๔ 



๖๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ๘  กลุม่
สาระ 
 
 
 
 

 

๑. นักเรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี 
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับด ี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๕/๑-๒ 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาครู
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ี
๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ ม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความ
มุ่งมั่นอทุิศตนในการสอนและ
พัฒนาผูเ้รียน 
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จัก
แสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญา
ตรี 
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความ
ถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบช้ัน 
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 
 

มฐ.ที่ ๗/๑-๗ 



๖๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บรหิารจัดการ
สถานศึกษา 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๒. ผู้บรหิารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อยละ 
๗๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพจิารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๒. ผู้บรหิารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้น าทาง
วิชาการตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและ
การจัดการตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
๔. ผู้บรหิารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพจิารณา ร้อย
ละ ๘๕ 
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๘/๑-๒ 

โครงการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 
 

๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี

๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๘๕ มคีวาม  
สามารถจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๘ 



๖๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนที่
สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจัย 
เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผูเ้รียน 
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนที่
สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจัย 
เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผูเ้รียน 
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๗๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียนตามเกณฑก์าร
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
 

เกณฑ์การพิจารณา  ร้อยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 
ตามเกณฑ์การพจิารณา  ร้อย
ละ ๘๕ 

โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามนโยบาย
การปฏิรปู
การศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๓ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๑ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา( 
มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
สภาพแวดล้อมดี 
สุขภาพดีชีวีมีสุข สนุก
กับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับปรงุอาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรงุสิง่แวดล้อมให้รม่รื่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

๑. ปรับปรงุอาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรงุสิง่แวดล้อมให้รม่รื่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน  

มฐ.ที่ ๑๑/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บรหิารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
 

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา( 
มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 
 

๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 
 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓  พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการประสาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
การศึกษา 

 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ 
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๙/๑-๓ 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บรหิารงานโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรบัเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพจิารณาร้อย
ละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๗๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 

ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์าร
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บรหิารงานและพฒันาผูเ้รียน 

โครงการรณรงค์การ
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑.สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรอืท าเนียบ
เกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูห้รือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ใช้เช่ือมโยงข้อมูลแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔. ประสานความร่วมมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาใน
ท้องถ่ิน 

๑.สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรอืท าเนียบ
เกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูห้รือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ใช้เช่ือมโยงข้อมูลแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔. ประสานความร่วมมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาใน
ท้องถ่ิน 
 

มฐ.ที่ ๑๓/๑-๓ 



๗๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

๑.โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบรหิาร และการ
จัดการศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยทุธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมกีารบรหิารทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๕. โรงเรียนมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

๑.โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบรหิาร และการ
จัดการศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยทุธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมกีารบรหิารทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๕. โรงเรียนมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

มฐ.ที่ ๑๔/๑-๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๗๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการสง่เสรมิ
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพทุธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนได้รบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพทุธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๒/๑-๑๖ 



๗๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการหนูน้อยนกั
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถ
วางแผนท างานตามล าดับ
ข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รักการ
ท างาน สามารถปรบัตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
วางแผนท างานตามล าดับ
ข้ันตอน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รักการ
ท างาน สามารถปรบัตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

มฐ.ที่ ๖/๑-๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บรหิารงานโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 



๗๗ 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๕  สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บรหิารงานโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามเกณฑก์ารพจิารณา
๕. ผู้รับบรกิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบรหิารงานและ
พัฒนาผูเ้รียน 

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓ 

 



๗๘ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๖  ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑.สถานศึกษาเป็นแหลง่
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒.สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓ 

 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
สภาพแวดล้อมดี 
สุขภาพดีชีวีมีสุข 
สนุกกบัการเรียน 
-นวัตกรรม 
NEW DAN 

๑.ผู้เรียนทกุคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยค านึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพงึพอใจต่อ
ระบบการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับ ๓ ถึง ๔  

๑.ผู้เรียนทกุคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยค านึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพงึพอใจต่อ
ระบบการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับ ๓ ถึง ๔  

มฐ.ที่ ๑/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๒/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๓/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๔/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๕/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๖/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๗/๑-๙ 
มฐ.ที่ ๘/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๙/๑-๓ 

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๑๑/๑-๓ 
มฐ.ที่ ๑๓/๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๔/๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๒ 

 
 

 



๗๙ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรียภาพ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

๙๗.๑๔ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๗.๙๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๙๖.๑๙ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๙๘.๘๖ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและใหเ้กียรตผิู้อื่น ๙๘.๑๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

๙๖.๑๙ ๐.๙๖ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑ 

- แฟ้มเอกสารผูเ้รียนรายบุคคล 
- ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ผูเ้รียนรายบุคคล 
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่าย

ปกครอง สถิติการมาเรียน 
- เกียรตบิัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒ 

- สรปุผลการบันทกึน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(สสส.) 
- ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 
- เอกสารข้อมลู สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน 
- แบบรายงานผล การดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 



๘๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- แฟ้มประวัติ ผลการประเมินตนเอง สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน สมุดบันทึกความดี 
- ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ 
- สมุดประจ าตัวนักเรียน รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบประเมินตนเองของนกัเรียนรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา นันทนาการ 
- เกียรตบิัตรการแข่งขัน ด้านตนตรี ศิลปะ กีฬา ระดบัจงัหวัด ระดับภาค 
- ค าสั่งการไดเ้ป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา ศิลปะ จังหวัดราชบุรี 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกีย่วกับ
การดูแลสุขภาพ  ผู้เรียนมีการพัฒนาทางร่างกายเจริญเติมโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ าหนัก
ส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขและมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส.)  ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข
ต่าง ๆ  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัวจากโรคและ
อุบัติภัย  รวมทั้งจากอุบัติเหตุ  การทะเลาะวิวาท  และปัญหาทางเพศ  ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รู้
ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง  มีความพยามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  มี
ความมั่นคงทางอารมณ์  ภาคภูมิใจในตนเอง  มองโลกในแง่ดี  มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 
แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย  และบทบาทหน้าที่  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความสงบสุข  
จัดการกับความขัดแย้งได้  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น  ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  และนันทนาการ  
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีความสุข  สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเอง  และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และหรือนันทนาการในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและ
สุนทรียภาพ มสีุขนิสัยดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ   
ดีเยี่ยม 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๔ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๙๐ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 



๘๑ 

 

๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๙ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรคภัยอบุัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๖ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๐ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและใหเ้กียรตผิู้อื่น 
๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๙ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขภาวะทีด่ีและสุนทรียภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้แก่ การสร้างความตระหนักใหผู้้เรียนเห็นความส าคัญของการออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอ การ
รณรงค์ใหผู้เ้รียนหลกีเลี่ยงการรบัประทาอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และส่งเสริมให้นักเรียน
เลือกรบัประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนส าหรับการเจริญเติบโตที่สมวัยตามเกณฑม์าตรฐานของ 
สสส. หรือกรมอนามัย โดยขอความร่วมมือจากผูป้กครองและร้านค้าในโรงเรียนสนบัสนุนและจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านศิลปะ ดนตรีและกจิกรรมนันทนาการกีฬา อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลักสูตร ๘๔.๙๕ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ ๙๐.๖๗ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๙๗.๑๔ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
๙๔.๔๘ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 

- สรปุรายงานผลลกัษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน(๘ 
ประการ) 

- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย  เกียรตบิัตร รางวัล 
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล 
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนทีป่ฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แบบบันทึกลกัษณะอันพึง

ประสงค์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- สมุดบันทึกส่ง-คืนของ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์ 
- กิจกรรมวันพอ่ วันแม่ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- สมาทานศีลตอนเช้า  
- การท าบญุโรงเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- สรปุผลการปฏิบัติกจิกรมต่างๆ เช่น ค่ายอนุรักษ์สิง่แวดล้อม กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย โล่ เกียรตบิัตร รางวัล 
- สรปุผลรายงานคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 



๘๓ 

 

1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสรมิผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆและส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อย่างหลากหลาย โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นคนดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการศึกษาดูงาน และอยู่ค่ายนอก
สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และร่วมกันท างานอย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษามีนโยบาย
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีจิตอาสาเพื่อสังคม การปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยดารปิดน้ า ปิดไฟ ปิดพัดลม ในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้และเปิดเมื่อมีความ
จ าเป็น การเลิกใช้แก้วน้ า/ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะที่ยากต่อการก าจัด และส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย โดยมีครูเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนพบเห็นการยิ้มไหว้ทักทายกันใน
โรงเรียนอยู่เสมอ และให้ผู้เรียนทุกช้ันฝึกการกราบไหว้ การแสดงความเคารพ    
2. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕ เอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญูกตเวที และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๙๕ มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๖๗ เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 
 ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๔ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 
 ๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๔๘ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนรุักษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ทีส่อดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนือ้หาสาระหรอื
กิจกรรมการเรียนการสอน การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
รวมทั้งพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๘๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๑ มีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๙๔.๘๖ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติม 

๘๔.๕๗ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน 

๙๓.๓๓ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๙๑.๐๔ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 

- บันทึกการอ่าน(นกัเรียน) 
- สถิติการใช้บริการห้องสมุด 
- บันทึกการใช้แหลง่เรียนรู้  
- บันทึกการใช้สารสนเทศ 
- ภาพถ่าย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
- บันทึกการอ่าน 
- บันทึกการใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
- บันทึกการใช้แหลง่เรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภาพถ่าย 
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร รางวัล 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- โครงงานของนักเรียน ช้ินงาน ผลงานของนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- วุฒิบัตร เกียรติบัตร  ภาพถ่าย 

 
 
 



๘๕ 

 

1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านโดยการท าบันทึก รักการ
อ่านของนักเรียนทุกคน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  โรงเรียนได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์สืบค้นในห้องปฏิบัติการต่างๆ  
เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการสืบค้นและท างานในการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูล และหรือผลงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาความรู้จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะและผลงานทาง
วิชาการ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งประเภททีมและรายบุคคล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
๓ ในระดับดีเยี่ยม  

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๘๖ มีนสิัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๕๗ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
 ๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๓๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
 ๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๕ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการพฒันาใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูข้ึน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานตามความเหมาะสมของรายวิชา เพื่อใหผู้้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยมีครูให้ค าแนะน า การจัดแข่งขันบันทึกรกัการอ่าน กิจกรรมตอบปญัหากบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการประกวดผลงานจากการเรียนรู้ตามกลุม่สาระต่างๆตลอดจนผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ผลงานจากการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ด้วยตนเอง ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๑ สรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๙๓.๕๒ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๘๖.๖๗ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแกป้ัญหา
โดยมีเหตผุลประกอบ 

๙๔.๒๙ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๗๕.๘๑ ๐.๗๖ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน   ๔ ดีมาก 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 

- รายงานสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู้ทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- ตรวจผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผู้เรียน 
- แบบประเมินผลและสรุปผลการพฒันาผู้เรียน 
- เอกสาร/หลักฐานการวัดผลประเมินผล 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ โครงงาน 
- ช้ินงาน/ผลงานของผู้เรียน เช่น ผังความคิด รายงาน เรยีงความ สื่อ สื่อเทคโนโลยี

ประกอบการน าเสนอ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 

- แบบสรุปรายงานร้อยละผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด 
- แบบสรุปรายงานร้อยละผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
- แบบสรุปรายงานร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทกุระดบัช้ัน 



๘๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- ผลงาน ช้ินงานของผูเ้รียน 
- แบบสรุปรายงานร้อยละผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
- เอกสารข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทกุระดบัช้ัน 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษามีนโยบายเน้นใหผู้้เรียนได้คิดเป็น  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติและ
สมเหตุสมผล  โดยได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัตงิานประจ าปีแยกระบุตามโครงการกิจกรรม  งบประมาณ  
มีปฏิทินปฏิบัตงิานตามโครงการ  และรายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ  สถานศึกษาส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จกัคิดอย่างเป็นระบบ  และตัดสินใจในการแกป้ัญหา  การท างานร่วมกัน  น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดใน
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้และทกุช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตสุมผล สง่ผลใหผู้เ้รียนสามารถสรปุความ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมเีหตุมผีล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก 
 ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๕๒  ที่สามารถสรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๔.๒ ผูเ้รียนรอ้ยละ ๘๖.๖๗ ทีส่ามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
 ๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๒๙ ทีส่ามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมี
เหตผุลประกอบ 
 ๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๘๑ มีความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ด้วยการอบรมพฒันาครู เพื่อยกระดบัการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ทักษะการคิดทกุรายวิชา มีการทดสอบ
ผู้เรียนด้านการคิด เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลกัสูตร และมกีารพฒันา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



๘๘ 

 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระ 
เป็นไปตามเกณฑ ์

๓.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ ์

๔.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ไปตามเกณฑ ์

๔.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ ๒.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 
สรุปมาตรฐาน   ๓ ดี 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 

- สารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุม่สาระ และทุก
ระดับช้ันปปีัจจุบันและทีผ่่านมา 

- รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามเป้าหมายสถานศึกษาทุกกลุม่
สาระ และทุกระดับช้ันในปปีัจจุบัน และปีทีผ่่านมา 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
- สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ   
- แผนการจัดการเรียนรู้ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
- แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ

แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลย ี
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 

- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับช้ันเรียน 
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับโรงเรียน 
- ผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางกาศึกษาแหง่ชาติ (สทศ) ของผูเ้รียนช้ันทีม่ี

การทดสอบทั้ง ๘ กลุม่สาระ ในปีปจัจบุันและปีทีผ่่านมา 



๘๙ 

 

- เปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)  ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา 

๑.วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสรมิผูเ้รยีนให้มีความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดการสอนเสริมทุกรายวิชาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในช่ัวโมงสุดท้ายของวัน ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ 
ได้แกค่ายคณิตศาสตร์  ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและนอก 

๒.ผลการพัฒนา 

 จากการด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับช้ัน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึนและ
เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ 
ในระดับด ี
 ๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๓.๐๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๒ ผูเ้รียนรอ้ยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๒.๐๐  มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์

๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบ
ระดับชาติสูงข้ึน โดยจัดโครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร และจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนให้มีผลการประเมินตามเกณฑ์ใน
ระดับสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๙๐.๖๗ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๙๔.๒๙ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ ๙๗.๑๔ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๙๔.๘๖ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 

- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผูเ้รียน 
- ทักษะงานทกัษะชีวิต 
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเ้รียน 
- การปฏิบัตงิานกลุ่มของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผูเ้รียน 
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเ้รียน 
- การปฏิบัตงิานกลุ่มของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผูเ้รียน 
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเ้รียน 
- การปฏิบัตงิานกลุ่มของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผูเ้รียน 
- ทักษะงานทกัษะชีวิต 



๙๑ 

 

- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเ้รียน 
- การปฏิบัตงิานกลุ่มของผู้เรียน 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีนโยบายให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
วางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มี การตรวจสอบ
ทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ผู้เรียนท างานอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ โดยมี
ความสามารถในการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขการท างานเป็นระยะ ๆ  ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ความรู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และ
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึน และรู้สึกช่ืนชมต่อผลส าเร็จ
ของผลงาน 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการจัดแผนการเรียนและโครงงาน/กจิกรรมอย่างหลากหลายเพื่อใหผู้้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ ท างานอย่างมีความสุข มุง่มัน่พัฒนางาน ท างานร่วมกันและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ผลปรากฏว่า ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๖๗ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๒๕ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
 ๖.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๔ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 
 ๖.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๘๖ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการงานอาชีพที่สามารถน าไป
ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดแผนการเรียนวิชาเลือกการงานอาชีพตามความ
สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน แล้วเปิดแผนการเรียนตามที่ผู้เรียน
ต้องการ โดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอ และมีการนิเทศก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๙๒ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

คะแนน 
  ท่ีได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๙๒.๖๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 

๘๘.๘๙ ๑.๗๗ ๔ ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู ้

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรบัการ
สอน 

๙๒.๕๙ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบั
มอบหมายเตม็เวลาเต็มความสามารถ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๙๓ 

 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- บันทึกหลงัการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- แฟ้มข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 
- รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
- แบบส ารวจข้อมลู สื่อ นวัตกรรม  
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- แฟ้มข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
- แบบส ารวจข้อมลู สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บริบทและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลงัการท ากจิกรรมและพฒันาการของผูเ้รียน 
- ช้ินงาน/ภาระงานของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
- แบบบันทึกข้อมลูนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- แผนงาน/โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทกึให้ค าปรึกษา บันทกึการเยี่ยมบ้าน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคน 
- เอกสาร/หลักฐานการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใช้พฒันา/แก้ปญัหาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ 
- รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที ่
- ผลการประเมินการปฏิบัตหิน้าที่ตามมาตรฐานต าแหนง่และมาตรฐานตามวิทยฐานะ

ต าแหน่ง 
- ทะเบียนประวัติ 



๙๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ 
- บันทึกเวลาปฏิบัตงิานของข้าราชการ 
- ค าสั่งปฏิบัตกิารสอน 
- บันทึกการสอนแทน 
- ผลการแข่งขันความเป็นเลิศตั้งแต่ระดบัเขตพื้นที่ขึ้นไป 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีนโยบายให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  

ด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา  และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน  ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง  ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมครูให้ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่และเพิ่มศักยภาพ
ของครู  ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียง นักเรียนและครูได้รับรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร เป็นจ านวน
มากและผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม 
 ๗.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
 ๗.๒ ครูร้อยละ ๙๒.๖๐ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๗.๓ ครูร้อยละ ๘๘.๘๙ มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสตปิัญญา 
 ๗.๔ ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๕.๕ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 ๗.๖ ครูร้อยละ ๑๐๐ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๗.๗ ครูร้อยละ ๙๒.๕๙ มีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรบัผิดชอบ
และใช้ผลในการปรบัการสอน 
 ๗.๘ ครูรอ้ยละ ๑๐๐ ครูประพฤตปิฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดแีละเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 ๗.๙ ครูร้อยละ ๑๐๐จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 



๙๕ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการสง่เสรมิพฒันาศักยภาพของครูให้สงูข้ึน เพื่อให้ครูนความรู้ที่

ได้รับมาพฒันาผูเ้รียนด้วยการจัดโครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ผนวกกบัการน า
บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ สง่เสรมิครูให้ด าเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรบัผิดชอบ โดยมีการนเิทศ แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน
และใช้ผลในการปรบัการสอน 
 
 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๑  ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผูเ้รียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผลการ
ประเมินหรอืผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๘.๓  ผู้บรหิารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔  ผู้บรหิารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรบั
การกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕  นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารการจดั
การศึกษา 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 
- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๙๖ 

 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ/กจิกรรม 
- รายงานโครงการต่างๆ 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก 
- ค าสั่งโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการ

วิจัย 
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรยีนรู้ของนักเรียน 
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานโครงการต่างๆ 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กจิกรรม 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนเิทศ 
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานการด าเนินงานของ

โรงเรียน 
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม ป้าย

นิเทศติดตามกับก างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กจิกรรม 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม 
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปภาพ สมุดภาพกจิกรรมของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 



๙๗ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการส่งเสรมิใหผู้้บริหารมวิีสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมี

ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต  เป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่ม
วิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษา 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรบัผดิชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน แนะน า  ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการ
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท าการ 

ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง  ๔  ด้านของ
สถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารบุคคล และงานด้านบริหาร มีการ
ด าเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีส่วนร่วมในการประเมนิการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อใหผู้้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  โดยมีกจิกรรมต่างๆ ดังนี ้
 ๑. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง 
 ๒. ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คร ู
 ๓. จัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
 ๔. บริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิ 
 ๕. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒.ผลการพัฒนา  

จากการด าเนินกจิกรรมที่สง่เสรมิใหผู้้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มคีวามสามารถทาง
วิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สามาร มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีมาก 

 
 



๙๘ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ผู้บริหารวางแผนทีจ่ะด าเนินการโดยใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ ผู้บริหารมีแนวคิดสง่เสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านวิชาการสร้างขวัญและก าลังใจ และจัดสวัสดิการใหบุ้คลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ 
- ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรยีน 
- ภาพถ่าย แผ่นพับ 
- ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม  
- บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ 
- ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรยีน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย แผ่นพับ ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร 
- บอร์ดกจิกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 



๙๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม  
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
- หนังสือเชิญประชุม รายงานผลการประเมินกจิกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการ

ใช้แหล่งเรียนรู ้
- การประชุมระบบเครอืข่ายผู้ปกครอง 
- ภาพถ่าย แผ่นพับ 
- การจัดกจิกรรมวันแม่ วันพ่อ ประชุมผู้ปกครอง กจิกรรมวันส าคัญต่างๆ 

๑. วิธีการพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๖  และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการก ากับ  ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยผู้ปกครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ๒๕๔๖ และมาตรา  ๒๖  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  การวางแผน การ
ด าเนินการ  การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมในการวาง
แนวทาง  นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.  จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มสี่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

 ๑.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
 ๑.๒ จัดการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน 



๑๐๐ 

 

  ๑.๓ จัดการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง        
  ๑.๔ จัดการประชุมศิษย์เก่า 
 ๑.๕ จัดท าสารประชาสมัพันธ์โรงเรียน         
 ๑.๖ จัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
 ๑.๗ มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 ๑.๘ เชิญชุมชนเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมวันส าคัญ ฯลฯ 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการสนบัสนุนการจัดโครงการ/กจิกรรมโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม/โครงการ และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดีและต่อเนือ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนทีจ่ะให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน และจะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เช่นการเพิม่แผนการเรียนตามความสนใจและการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขัดสนให้มากขึ้นพฒันาหลักสูตรใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกบั
ท้องถ่ินมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายใหผู้้เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 
๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สง่เสรมิและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรงุการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มปีระสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
- การจัดท าหลักสูตร 
- การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
- การติดตามผลการใช้หลกัสูตร 
- การปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม/ค าสัง่ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 
- การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
- แนวทางการบรหิารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา 
- ป้ายกิจกรรมการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- คู่มือด าเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๑๐๒ 

 

- แผนงาน โครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิการพฒันาผู้เรียน 
- ผลการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแผนโครงการ กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
- แผนงาน โครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ของครูทีเ่น้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู
- ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที ่๕ 
- แผนงาน โครงการ กจิกรรม 
- ค าสั่ง 
- ปฏิทินการนเิทศ 
- บันทึกการประชุม 
- เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน 
- บันทึกการนิเทศและการน าผลไปปรบัปรุงพฒันาการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
- แผนงาน โครงการ กจิกรรม 
- ค าสั่ง เอกสารข้อมูลสารสนเทศผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองและจ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ 
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมปอ้งกัน แก้ไข และพฒันาผูเ้รียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
- บันทึกการประสานและส่งต่อการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนแกผู่้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น าเป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถ่ิน สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน มาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถ่ินโดยการจัดบูรณาการตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเพาะเช้ือเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเอจอมบึง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต ท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความ
ภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
มีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียนผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือ
ความต้องการ ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ภายใต้สัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมที่จัดเพื่อตอบสนอง



๑๐๓ 

 

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม)  มีหลากหลาย และผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสเลือกเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง และจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถ่ิน  
ชุมชน และสังคม สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิด  การลงมือ
ท างานในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงให้ผู้เรียนได้ ใช้การวิจัยในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา จนผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง   สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามก ากับการใช้
หลักสูตร โดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีแผนการนิเทศ ติดตามก ากับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง น าผลการ
นิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนครูผู้สอน   สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล   ความ
ถนัด  ความสนใจ  ความพร้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน  สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
๒. ค่ายภาษาอังกฤษ ( English  Camp ) 
๓. นิเทศการสอน 
๔. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการสืบค้น 
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร ์
๗. พัฒนาการเรียนในการสร้างสื่อนวัตกรรม 
๘. วิจัยในช้ันเรียน 
๙. ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

๑. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ส่งผลให้มหีลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ท าให้ผูเ้รียนไดร้บัความรู้และประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมทีส่นใจ ท าใหม้ีความสุขกบัการเรียน การจัดให้มีการนิเทศภายในช่วยพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างเตม็ที่ และจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ครูสามารถ
แก้ปัญหาของผู้เรียนได้มากข้ึน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดเียี่ยม 
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มุ่งสง่เสรมิการด าเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน 

 
 



๑๐๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๑ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมสีิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรบั
ผู้เรียน 

๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ใหบ้รกิารสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอือ้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- แฟ้มเอกสาร แผนการปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 
- แบบบันทึกการก ากบัติดตามงานอาคารสถานที่ 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แบบส ารวจและสรุปความพงึพอใจ 
- อาคาร ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ สือ่/วัสดุอปุกรณ์ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กจิกรรม 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- สมุดเยี่ยม รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- รางวัลต่างๆที่ได้รบั หรือประกาศเกียรติคุณ 
- การมสี่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กรต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กจิกรรม 
- รายงานโครงการ รายงานประจ าปีของโรงเรียน   สมุดค าสั่ง 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 



๑๐๕ 

 

- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ช้ินงานของผูเ้รียนทีเ่กิดจากการใช้ห้องสมุด สือ่เทคโนโลยี สารสนเทศในห้องสมุด 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง ใช้การได้ดีน าไปสู่การ

พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ได้แก่   
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  แหล่งเรียนรู้  การบริการสื่อ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผู้เรียนสถานศึกษามี
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรงอาหาร  หอประชุม  ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  มีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ได้แก่  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

๑. สถานศึกษาน่าอยู่ 
๒. บรรยากาศสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๓. พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 
๔. ปรับปรุงห้องภาษาไทย 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๖. พัฒนาและซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
๗. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
๘. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ มี

อาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีกิจกรรม/โครงการที่ให้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มุ่งสง่เสรมิการด าเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน
จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆอย่างเพยีงพอ 

 
 



๑๐๖ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 
๑๒.๒ การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง 

๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายงานใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
- รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
- การจัดโครงสร้างหรือระบบการบรหิารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพฒันาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 



๑๐๗ 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

- เอกสารสรปุผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
- แผนการพฒันาการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี และเอกสาร รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก 
- รายงานด าเนินงานเผยแพรผ่ลการพฒันา/การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
- แผนการพฒันาการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- สรปุรายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
ด าเนินการจัดองค์กร โครงสร้างระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบดงันี้ 
๑. จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ

ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสรา้งการบริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรวมทั้งจัดท าค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  จัดท าระเบียบรองรับการ
บริหารที่มีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  จัดการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และระบบบริหารงาน
ทั่วไป  ด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
 ๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบรหิารที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อกรใช้งาน  จัดการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
การวางแผน การปฏิบัติ  การตรวจสอบ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนา   จัดปัจจัยพื้นฐาน บุคคลกร 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โปรแกรมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเหมาะสมและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  จัดเก็บและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ ที่คลอบคลุมงานด้านวิชาการ  
งบประมาณ บุคคลากร การบริหารงานทั่วไปและข้อมูล สนับสนุนต่างๆ ที่เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 ๓. จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จัดระบบกลไกและมีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   จัดระบบกลไกและมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง  ได้รับการประเมินทั้งภายในภายนอกตามกฎกระทรวงและเผยแพร่ผลประเมินอย่าง
กว้างขวาง น าผลการติดตามและประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จัดระบบงานบริหารงานบุคลากรที่
มีคุณภาพ   จัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ  จัดระบบการประเมิน การนิเทศ การปฏิบัติงานและข้อมูลสารสนเทศ ด้าน



๑๐๘ 

 

บุคลากรเพื่อการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ   ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและทั่วถึง 
 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการและส่งผลตอ่การประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  มี
ดังนี ้      

๑. พัฒนาระบบของผูบ้รหิารทั้ง  ๕  งาน 
๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมรีะบบ 
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการด าเนินกจิกรรมที่สง่เสรมิให้  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีมาก   
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความครอบคลุมทุกตัว
บ่งช้ี โดยจัดอบรมครูและบุคลากรให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง สรรหาคณะท างานประกันคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการ
ท างานเพื่อให้ระบบงานประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการประกันคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะมาพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างจริงจัง 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแน

น 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- บันทึกรายงานการประชุม การนเิทศติดตามผลการด าเนินงาน 



๑๐๙ 

 

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลแหลง่เรียนรู้ 
- เอกสารเผยแพร่ความรู ้
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- บันทึกรายงานการประชุม การนเิทศติดตามผลการด าเนินงาน 
- หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- แผ่นพับ วารสาร  
- ป้ายนิเทศกจิกรรมต่างๆ 
- เชิญบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียน 
- โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรนอกสถานศึกษา 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนสง่เสรมิใหผู้้เรียนใฝเ่รยีนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  สนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  เช่น 
อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน  ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ  
ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์  ศึกษาหา
ข้อมูลห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  ศูนย์การศึกษา  สถานประกอบการ  องค์กร
ภาครัฐ  เอกชน  หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  เป็นต้น   

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ  จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้วิธี
ด าเนินงานโดยมีกจิกรรมต่างๆ ดังนี ้

๑. แหล่งเรียนรูสู้่ลูกด่าน 
    ๑.๑ สวนธรรมน่ารู ้



๑๑๐ 

 

๑.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑.๓ ป้ายสื่อความรู ้
๑.๔ พระราชด ารสัการศึกษาน่าเรียนรู ้

          ๒. ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
              ๑.๑ สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
              ๑.๒ แหล่งเรียนรูจ้ากชุมชน 
              ๑.๓ ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
              ๑.๔ ครูท้องถ่ิน 
          ๓. ส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือ 
              ๑.๑ ห้องสมุดชุมชน 
              ๑.๒ ลานกีฬาชุมชน 
              ๑.๓ อาชีพเพื่อชุมชน 
              ๑.๔ ลูกหลานปลอดภัยในชุมชน 
              ๑.๕ เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินกิจกรรมสถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้วิธีด าเนินงาน   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนทีจ่ะด าเนินการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้านต่างๆ ให้ผูเ้รียนและชุมชนศึกษาหาความรู้ 
จัดโครงการพฒันาครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 

ท่ีก าหนดขึ้น 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหส้่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู ้
- สรปุผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
- รายงานสรุปการประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กจิกรรม และ

วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 
- รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ

ผลส าเร็จของการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ปรากฏสอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

- รางวัล เกยีรติบัตร เกียรติคุณ 
- สรปุผลความพึงพอใจของผู้บรหิารสถานศึกษา  ครู นักเรียน  ผู้ปกครองที่มีต่อการ

ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรชุมชน  สถานศึกษาบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ๕ ฝ่าย 
คือ  

๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. แผนงานและประกันคุณภาพ 



๑๑๒ 

 

๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
๕. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบในเรื่องที่มีความส าคัญมีการร่วมกัน

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จัดท าแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและแผนด าเนินการ มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี แยกระบุรายโครงการกิจกรรม  
งบประมาณ   มีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ  บันทึกการปฏิบัติงาน  และมีการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีมโดยแต่งตั้งมอบหมายให้
คณะท างานตามความถนัดและความสนใจ  เช่น  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะกรรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย  มีการประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  ร่วมกันท างาน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

โรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายผูท้ าหนา้ที่ก ากับดูแล และผู้บริหารมีการนิเทศงานด้วยตนเอง  มีการ
ส ารวจจัดท าข้อมูลสถานศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน จัดท าสารสนเทศโรงเรียน มีบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  มีการน าผลการประเมินงาน  โครงการ  ในปีก่อนๆ 
มาปรับปรุงการท ากิจกรรม 
 สถานศึกษาได้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด
ข้ึน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ประชุมติดตามงานกิจการภายในสถานศึกษา 
                ๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ปรับโครงสร้างการบริหาร 
 จัดระบบการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพ 

๓. ส่งเสรมิการระดมทุนและทรพัยากรทางการศึกษา 
 ระดมทรัพยากรจากเครอืข่ายผู้ปกครอง 
 ระดมทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

๔. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๕. สรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดท าโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายส่ งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีศักยภาพเพิ่มข้ึน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความสามารถทางวิชาการ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นจ านวนมากได้ทุนสนับสนุนโครงการจากภายนอก อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปีท าให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู



๑๑๓ 

 

เป็นแกนน าและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
อุปสรรคต่อการเรียนรู ้และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมอย่างทัว่ถึงและสนับสนุนสง่เสริมผู้เรียนที่จบออกไปประกอบอาชีพ โดย
มีโครงการที่ส่งสริมทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแน

น 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพเิศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางปฏิรปูการศึกษา            

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

-  บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานที่เกี่ยวข้อง 
- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
- สารสนเทศโรงเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัตงิาน(นวัตกรรม NEW DAN) 
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานที่เกี่ยวข้อง 
- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
- บันทึกนเิทศติดตาม ผลการด าเนินงาน 

 
 

 



๑๑๔ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนา  ร่วมกันช้ีแนะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย  จุดเน้น  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก าหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การ
ปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ป้องกันสิ่งเสพติด  การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น  โดยสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการส่งเสริมและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
๒. ระบบการบรหิารจัดการใหม่  ให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. นิเทศก ากบัดูแลติดตาม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกจิกรรมอย่างหลากหลายตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฎิรปูการศึกษา สง่ผลให้

เกิดการพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ที่ ๑๕  ในระดับดเียี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู
เป็นแกนน าและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
อุปสรรคต่อการเรียนรู ้และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

     

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้
อย่างมีสตสิมเหตผุล 

     

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลกัสูตร 

     

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการ 
 ท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างม ี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้ม
และการบรกิารที่สง่เสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

     

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     



๑๑๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสรมิ 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

     

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
         (มาตรฐานเพิม่เติม ถ้ามี) 

     

คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพรวม      
 
โรงเรียนมผีลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานภาพรวมในระดบัคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนที่ได้ ๘๗.๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยอาศัยการบริหาร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมท า โดยมอบหมายให้ฝ่าย 
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบของการ
ประชุม อบรม เข้าค่ายวิชาการ  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยเรียน ให้
สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ รวมถึงการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมีโอกาสเรียนรู้และแสดง
ความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพและความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนและอินเทอร์เน็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้
ตลอดเวลาเรียน การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากรในสาขาที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมกีฬา ดังนั้นเวลาหลังเลิกเรียนแต่ละวันนักเรียนที่สนใจเรื่องกีฬา
ประเภทต่างๆ จะใช้เวลาว่างในตอนเย็นซ้อมกีฬาที่ตนสนใจและฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสนใจ  
การร่วมมือกันในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง การด าเนินการดังกล่าว
เหล่าน้ี ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ อยู่ในระดับดี ถึงดี
มาก ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรปูธรรม เห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและผลการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลการพัฒนาเกือบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้และรางวัลจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ  การแข่งขันกีฬาและศิลปะซึ่ง
ทางโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย 

๔.๒ จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
  ๑. ด้านผู้เรียน  

๑.๑ จุดเด่น 
  -  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  โครงการและกิจกรรมที่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนเปน็คนดี  
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  ตามความต้องการของตนเอง 
  -  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย  
  -  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้  

  -  ผู้เรียนมีความสามารถ  ทางด้านกีฬา ศิลปะ  เป็นอย่างยิ่ง 
๑.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะทางด้านวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคม



๑๑๘ 

 

ศึกษา  การงานพื้นฐานอาชีพ  และศิลปศึกษา  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ควร
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ  
ทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ เง่ือนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนด้านกีฬา  อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายใน มีความถนัด

และความสนใจ  ประกอบทั้งบุคลากรครูมีความสามารถด้านดังกล่าวหลายท่าน 
   โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้ออกก าลงักายอยู่เปน็ประจ า

โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งส่งผลใหผู้้เรียนมกีารประสบการณ์
ในการเล่นกีฬา  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีและมีคุณธรรมโดยการจัดอบรมระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจรยิธรรม  เป็นประจ าหน้าเสาธงและในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในวันศุกร์  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาทุกคน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีโดยครูให้
คะแนนในสมุดบันทึกความดี 

๑.๔ ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นทางด้านวิชาการมากข้ึน  ผู้สอนจึงควรจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห ์ คิดสังเคราะห์  และสรุปประเด็นการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิม  ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ควรพัฒนาโดยการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียน  ผู้สอนควรมีรูปแบบการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการฝึกทักษะด้านต่างๆ  

 
๒. ด้านสถานศึกษา  

๒.๑ จุดเด่น 
 -  โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เป็นข้ันตอน  มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  และตอบสนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีการท างานในรูปแบบ
ของครูที่ปรึกษาที่สามารถรู้และเข้าใจ  สามารถช่วยเหลือ  ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนได้  
 -  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลายหลาย  ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแสดงออกได้เต็มตามความรู้  ความสามารถ  และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 -  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ๒.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการท างานที่เป็นระบบมากข้ึน  นอกเหนือจากระบบดูแล
นักเรียน แล้ว  ควรจะพัฒนาระบบการเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๑๑๙ 

 

๒.๓ เง่ือนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 
 การวางแผนการด าเนินการ  งบประมาณในการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
การศึกษา และความร่วมมือของบุคลากรทั้งในโรงเรียน และชุมชน 
  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ  โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละช้ันเรียนดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนา
ปรับปรุงให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีโครงการประกวด
บรรยากาศภายในช้ันเรียน   

๒.๔ ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาการด าเนินงานด้านการนิเทศ  ก ากับติดตามให้มากข้ึน  เนื่องจากเป็นส่วน

หนึ่งของการส่งเสรมิให้การท างานมีระบบที่ชัดเจน  สามารถน าไปปรับปรงุแก้ไขได้ตรงกบัความ
ต้องการมากขึ้น 
๓ . ด้านครู  

๓.๑ จุดเด่น 
-  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ในการบริหารและการ

จัดการ  มีมนุษย์สัมพันธ์  มี คุณธรรม  จริยธรรม มีความเป็นผู้น าในรูปแบบลักษณะ
ประชาธิปไตย  โดยค านึงถึงหลักเหตุผลและความถูกต้อง  สามารถให้ค าปรึกษา  นิเทศการ
บริหารงานวิชาการและ  กิจกรรมต่างๆได้ดี   
 -  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกบัสภาพของผูเ้รียน   
 -  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และได้รบัการสง่เสริมให้จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนตามที่ตนเองถนัด โดยเฉพาะครผูู้สอนด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา ที่พฒันาผูเ้รียนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้มาก
ข้ึนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงควรมีการนิเทศ  ก ากับติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ข้ึน 
  ๓.๓ เง่ือนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 

มีงบประมาณที่พียงพอ  การนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีการสร้างแรงจูงใจให้
ครูผู้สอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ 

 

  ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
-  ควรมีการจัดการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา  และการแสวงหาความรู้จากเอกสาร

ต ารา  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
-  ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ  และมี

ประสิทธิภาพพอที่ครูจะน าไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



๑๒๐ 

 

 
๔.๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
  ๑. ด้านผู้เรียน 

๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
๒.๑ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓.๑ สร้างนสิัยการรกัการอ่าน การรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๔.๑ สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพื่อเป็นช่ือเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน  

  ๒. ด้านสถานศึกษา  
๒.๑มุ่งส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นระบบ มีการนเิทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผล 

อย่างชัดเจน 
๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆอยา่งเพียงพอ 

  ๓. ด้านครู 
๓.๑ พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกบัท้องถ่ินมากข้ึน 
๓.๒ พัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการ
จัดท าสือ่การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากข้ึน 
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารบัการอบรม สัมมนาเพือ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๓.๔ ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนเพือ่พัฒนา ปรับปรงุคุณภาพของผูเ้รียน 
๓.๕ ผู้บริหารสง่เสรมิการด าเนินงานด้านวิชาการ 
๓.๖ สร้างขวัญและก าลังใจ และจัดสวัสดกิารใหบุ้คลากรอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔ ความต้องการช่วยเหลือ 
๑. บุคลากรครู  โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากโรงเรียนมีปริมาณ

จ านวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นการมีครูไม่เพียงพอ จะท าให้การจัดการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ  ผู้เรียนไม่สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง 

๒. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการศึกษาปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี  ICT  มากขึ้น  ครูจัดท าและผลิต
สื่อการเรียนการสอนตามนโยบาย แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อนั้นๆได้ 

๓. งบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

๑. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ก าหนดการประเมิน  วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ (การก าหนดค่าเป้าหมาย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียน) 
 

มาตรฐานการศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มฐ.ที่ ๑/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๒/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๓/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๔/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๕/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๖/๑-๔ 
มฐ.ที่ ๗/๑-๙ 
มฐ.ที่ ๘/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๙/๑-๓ 

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๖ 
มฐ.ที่ ๑๑/๑-๓ 
มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๓/๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๔/๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๒ 

ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๓๐ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓ 

 

๓.  ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เกณฑ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่สถานศึกษาก าหนด  ๒.๐๐ 

      ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๘ ๑ ๑๕ ๒ ๑๐ ๙ ๑๖ ๑๖ ๒๙ ๖๑ ๖๒.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๙๘ ๑๑ ๒๕ ๘ ๑๕ ๑๐ ๑๔ ๕ ๑๐ ๒๙ ๒๙.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๙๘ ๙ ๗ ๗ ๙ ๕๐ ๙ ๓ ๔ ๑๖ ๑๖.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๘ ๒ ๒๑ ๑๑ ๑๕ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๓ ๓๖ ๓๖.๗๓ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๙๘ ๑ ๑๓ ๔ ๔ ๑๑ ๒๕ ๒๓ ๑๗ ๖๕ ๖๖.๓๓ 

ศิลปะ ๙๘ ๑ ๑๔ ๐ ๕ ๑๖ ๒๒ ๑๗ ๒๓ ๖๒ ๖๓.๒๗ 
การงานอาชีพฯ ๙๘ ๑๒ ๒๓ ๖ ๑๑ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๗ ๓๑ ๓๑.๖๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๘ ๑๙ ๒๕ ๖ ๑๐ ๘ ๑๑ ๘ ๑๑ ๓๐ ๓๐.๖๑ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๒.๐๙ 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๖ ๑๔ ๐ ๒ ๘ ๙ ๒๓ ๖ ๓๔ ๖๓ ๖๕.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๙๖ ๑๖ ๑๓ ๑๓ ๒๐ ๑๗ ๙ ๓ ๕ ๑๗ ๑๗.๗๑ 
วิทยาศาสตร์ ๙๖ ๑๓ ๓ ๐ ๑๖ ๑๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๔๕ ๔๖.๘๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๖ ๑๕ ๘ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๙ ๖ ๒๔ ๓๙ ๔๐.๖๓ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๙๖ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๔ ๖๘ ๘๔ ๘๗.๕๐ 

ศิลปะ ๙๖ ๓๔ ๐ ๒ ๔ ๕ ๑๒ ๑๖ ๒๓ ๕๑ ๕๓.๑๓ 
การงานอาชีพฯ ๙๖ ๓๑ ๗ ๑๐ ๑๐ ๘ ๑๑ ๗ ๑๒ ๓๐ ๓๑.๒๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๖ ๑๙ ๑๒ ๑๓ ๑๒ ๙ ๗ ๔ ๒๐ ๓๑ ๓๒.๒๙ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๖.๘๘ 



๑๒๔ 

 

        
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๐ ๒๑ ๑๘ ๖ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๑๖ ๗ ๔๐ ๓๖.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๐ ๘ ๒๓ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๖ ๑๔ ๓๘ ๓๔.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๐ ๗ ๑๓ ๙ ๗ ๑๖ ๒๕ ๒๒ ๑๑ ๕๘ ๕๒.๗๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๐ ๕ ๒๕ ๑๒ ๑๘ ๑๗ ๑๗ ๗ ๙ ๓๓ ๓๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๑๐ ๕ ๑๒ ๖ ๑๕ ๒๒ ๒๖ ๒๐ ๔ ๕๐ ๔๕.๔๕ 

ศิลปะ ๑๑๐ ๒๒ ๑๒ ๑ ๔ ๙ ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๖๒ ๕๖.๓๖ 
การงานอาชีพฯ ๑๑๐ ๑๖ ๒๒ ๑๒ ๙ ๒๐ ๑๗ ๑๐ ๔ ๓๑ ๒๘.๑๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๐ ๑๗ ๒๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๔ ๑๗ ๑๐ ๔๑ ๓๗.๒๗ 

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๐.๑๑ 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๗ ๒๒ ๑๕ ๑๐ ๑๓ ๙ ๑๖ ๑๕ ๗ ๓๘ ๓๕.๕๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๗ ๑๓ ๑๑ ๑๗ ๒๑ ๑๖ ๑๖ ๓ ๑๐ ๒๙ ๒๗.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๗ ๑๒ ๒ ๒ ๓ ๘ ๒๖ ๒๑ ๓๓ ๘๐ ๗๔.๗๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๗ ๒๐ ๑๔ ๑๑ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๘ ๙ ๓๗ ๓๔.๕๘ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๐๗ ๑๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๗ ๖๙ ๙๓ ๘๖.๙๒ 

ศิลปะ ๑๐๗ ๑๓ ๑๑ ๑ ๒ ๖ ๑๖ ๓๗ ๒๑ ๗๔ ๖๙.๑๖ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๗ ๓๗ ๑๗ ๑๕ ๑๐ ๕ ๖ ๙ ๘ ๒๓ ๒๑.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐๗ ๑๗ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๘ ๑๔ ๒๘ ๕๐ ๔๖.๗๓ 

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๙.๕๓ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๔ ๘ ๓๒ ๑๐ ๖ ๒ ๑๒ ๑๐ ๑๔ ๓๖ ๓๘.๓๐ 
คณิตศาสตร์ ๙๔ ๗ ๕๓ ๗ ๕ ๖ ๕ ๗ ๔ ๑๖ ๑๗.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๙๔ ๕ ๒๐ ๕ ๖ ๑๓ ๖ ๑๘ ๒๑ ๔๕ ๔๗.๘๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๔ ๕ ๒๕ ๗ ๑๐ ๘ ๑๒ ๙ ๑๘ ๓๙ ๔๑.๔๙ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๙๔ ๑ ๙ ๗ ๑๘ ๒๐ ๑๙ ๙ ๑๑ ๓๙ ๔๑.๔๙ 

ศิลปะ ๙๔ ๐ ๑๑ ๐ ๑๖ ๑๗ ๑๓ ๑๓ ๒๔ ๕๐ ๕๓.๑๙ 
การงานอาชีพฯ ๙๔ ๘ ๓๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๑๑ ๗ ๖ ๒๔ ๒๕.๕๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๔ ๑๑ ๓๑ ๑๐ ๑๐ ๖ ๗ ๙ ๑๐ ๒๖ ๒๗.๖๖ 

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๓๖.๕๗ 
 
 
 
 

 
 

กลุม่สาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๓ ๒๐ ๑๙ ๖ ๖ ๖ ๗ ๗ ๒๒ ๓๖ ๓๘.๗๑ 
คณติศาสตร ์ ๙๓ ๑๖ ๖ ๗ ๑๔ ๑๖ ๑๔ ๑๒ ๘ ๓๔ ๓๖.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๙๓ ๑๓ ๕ ๑ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๔ ๒๘ ๕๗ ๖๑.๒๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๓ ๑๕ ๑๕ ๘ ๙ ๙ ๑๑ ๖ ๒๐ ๓๗ ๓๙.๗๘ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๙๓ ๑๒ ๔ ๐ ๒ ๑ ๕ ๑๔ ๕๕ ๗๔ ๗๙.๕๗ 

ศิลปะ ๙๓ ๑๙ ๑๓ ๓ ๔ ๑๐ ๑๗ ๗ ๒๐ ๔๔ ๔๗.๓๑ 
การงานอาชีพฯ ๙๓ ๑๕ ๘ ๖ ๖ ๙ ๘ ๖ ๓๕ ๔๙ ๕๒.๖๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๓ ๑๖ ๘ ๔ ๑๐ ๔ ๕ ๙ ๓๗ ๕๑ ๕๔.๘๔ 

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๕๑.๓๔ 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๓ ๒๓ ๘ ๔ ๙ ๖ ๒ ๕ ๖ ๑๓ ๒๐.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๓ ๗ ๗ ๖ ๗ ๔ ๘ ๓ ๒๑ ๓๒ ๕๐.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๗ ๒๑ ๑๓ ๙ ๕ ๔ ๒ ๒ ๘ ๑๒.๗๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๓ ๓ ๖ ๖ ๑๑ ๗ ๑๓ ๗ ๑๐ ๓๐ ๔๗.๖๒ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๖๓ ๗ ๔ ๘ ๑๕ ๑๗ ๔ ๓ ๕ ๑๒ ๑๙.๐๕ 

ศิลปะ ๖๓ ๑ ๒ ๐ ๑๗ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๓๒ ๕๐.๗๙ 
การงานอาชีพฯ ๖๓ ๑๐ ๖ ๘ ๑๑ ๑๒ ๖ ๖ ๔ ๑๖ ๒๕.๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๘ ๓ ๑๐ ๘ ๑๑ ๑๐ ๔ ๙ ๒๓ ๓๖.๕๑ 

ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๓๒.๙๔ 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๘ ๒๕ ๑ ๔ ๔ ๖ ๘ ๖ ๔ ๑๘ ๓๑.๐๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๘ ๕ ๖ ๗ ๖ ๗ ๙ ๖ ๑๒ ๒๗ ๔๖.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๕๘ ๑๘ ๓ ๕ ๘ ๘ ๙ ๓ ๔ ๑๖ ๒๗.๕๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๘ ๑๖ ๔ ๓ ๕ ๖ ๘ ๔ ๑๒ ๒๔ ๔๑.๓๘ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๕๘ ๑๓ ๖ ๔ ๑๐ ๔ ๑๒ ๒ ๗ ๒๑ ๓๖.๒๑ 

ศิลปะ ๕๘ ๓๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๒ ๘ ๑๕ ๒๕ ๔๓.๑๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๘ ๒๕ ๐ ๔ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๘ ๒๔ ๔๑.๓๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๘ ๒๐ ๕ ๑ ๔ ๓ ๘ ๔ ๑๓ ๒๕ ๔๓.๑๐ 

 ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๓๘.๗๙ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๙ ๑๑ ๒๒ ๗ ๑๐ ๗ ๖ ๑๔ ๑๒ ๓๒ ๓๕.๙๖ 
คณิตศาสตร์ ๘๙ ๗ ๑๒ ๑๘ ๑๓ ๑๓ ๑๐ ๔ ๑๒ ๒๖ ๒๙.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๔ ๑๖ ๑๑ ๑๖ ๑๕ ๑๙ ๔ ๔ ๒๗ ๓๐.๓๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๙ ๔ ๑๔ ๗ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๗ ๑๙ ๔๐ ๔๔.๙๔ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘๙ ๐ ๒ ๑ ๖ ๘ ๑๓ ๑๔ ๔๕ ๗๒ ๘๐.๙๐ 

ศิลปะ ๘๙ ๑๖ ๑ ๐ ๒ ๑ ๒ ๑๔ ๕๓ ๖๙ ๗๗.๕๓ 
การงานอาชีพฯ ๘๙ ๑๙ ๑๙ ๓ ๑๕ ๙ ๑๑ ๔ ๙ ๒๔ ๒๖.๙๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๙ ๒๒ ๑๑ ๙ ๑๐ ๕ ๑๑ ๑๒ ๙ ๓๒ ๓๕.๙๖ 

 ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๔๕.๒๒ 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๔ ๕ ๑๔ ๑๔ ๕ ๑๗ ๑๒ ๑๒ ๕ ๒๙ ๓๔.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๘๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๘ ๑๙ ๑๓ ๔ ๖ ๒๓ ๒๗.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๔ ๕ ๑๔ ๑๐ ๑๗ ๑๕ ๑๒ ๗ ๔ ๒๓ ๒๗.๓๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๔ ๖ ๐ ๑ ๑ ๔ ๑๘ ๒๖ ๒๘ ๗๒ ๘๕.๗๑ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๕ ๑๒ ๕๒ ๗๙ ๙๔.๐๕ 

ศิลปะ ๘๔ ๔ ๙ ๒ ๕ ๘ ๑๕ ๑๘ ๒๓ ๕๖ ๖๖.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๘๔ ๕ ๓ ๗ ๓ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๓๒ ๕๖ ๖๖.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๔ ๑๔ ๑๕ ๘ ๑๔ ๑๔ ๑๐ ๔ ๕ ๑๙ ๒๒.๖๒ 

 ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๓.๑๓ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๒ ๒ ๑๔ ๙ ๙ ๖ ๒๒ ๖ ๔ ๓๒ ๔๔.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๗๒ ๑ ๑๐ ๕ ๖ ๑๕ ๒๐ ๕ ๑๐ ๓๕ ๔๘.๖๑ 
วิทยาศาสตร์ ๗๒ ๓ ๑๐ ๖ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๕ ๖ ๒๖ ๓๖.๑๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๒ ๑ ๙ ๒ ๖ ๖ ๑๑ ๙ ๒๘ ๔๘ ๖๖.๖๗ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๗๒ ๐ ๒ ๐ ๓ ๐ ๘ ๑๔ ๔๕ ๖๗ ๙๓.๐๖ 

ศิลปะ ๗๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๓ ๑๐ ๒๐ ๓๕ ๖๕ ๙๐.๒๘ 
การงานอาชีพฯ ๗๒ ๒ ๑๗ ๓ ๕ ๑๐ ๑๙ ๑๐ ๖ ๓๕ ๔๘.๖๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๓ ๑๑ ๖ ๓๐ ๑๕ ๔ ๓ ๐ ๗ ๙.๗๒ 

 ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๔.๖๙ 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๐ ๔ ๗ ๖ ๑๓ ๑๘ ๑๔ ๗ ๑ ๒๒ ๓๑.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๐ ๓ ๘ ๗ ๖ ๕ ๑๕ ๑๖ ๑๐ ๔๑ ๕๘.๕๗ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๓ ๑๕ ๙ ๑๔ ๘ ๑๐ ๖ ๕ ๒๑ ๓๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๐ ๓ ๓ ๔ ๗ ๔ ๘ ๗ ๓๔ ๔๙ ๗๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๗๐ ๒ ๐ ๐ ๓ ๐ ๔ ๖ ๕๕ ๖๕ ๙๒.๘๖ 

ศิลปะ ๗๐ ๕ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๒๓ ๒๐ ๑๐ ๕๓ ๗๕.๗๑ 
การงานอาชีพฯ ๗๐ ๒ ๘ ๖ ๑๐ ๙ ๑๕ ๑๕ ๕ ๓๕ ๕๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๐ ๓ ๑๔ ๑๘ ๒๗ ๕ ๐ ๓ ๐ ๓ ๔.๒๘ 

 ร้อยละ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๑.๖๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

๓.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

สาระวิชา จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๖๕ ๒๔.๙๑ ๗.๔๐  ๑๕/๒๓.๐๘ 
ภาษาไทย ๖๕ ๓๒.๐๕ ๗.๖๐  ๒๐/๓๐.๗๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๕๙ ๓๒.๓๔ ๙.๔๘  ๑๕/๒๕.๔๒ 
สังคม ๕๙ ๔๒.๖๑ ๙.๕๗  ๑๙/๓๒.๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘ ๕๖.๙๐ ๑๓.๑๕  ๒๖/๔๔.๘๓ 
ศิลปะ ๕๘ ๔๒.๙๓ ๙.๘๕  ๒๙/๕๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๘ ๔๓.๑๗ ๑๒.๗๘  ๒๗/๔๖.๕๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๖ ๒๕.๐๐ ๖.๙๐  ๒๗/๔๐.๙๑ 

 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
สาระวิชา จ านวน

นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๖๓ ๑๕.๓๖ ๖.๑๗  ๙/๑๔.๒๙ 
ภาษาไทย ๕๘ ๔๒.๕๓ ๑๑.๙๕  ๑๕/๒๕.๘๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๕๘ ๒๘.๖๖ ๕.๑๕  ๑๐/๑๗.๒๔ 
สังคม ๖๓ ๒๙.๗๙ ๕.๘๗  ๙/๑๔.๒๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘ ๔๔.๙๘ ๑๐.๐๑  ๑๔/๒๔.๑๔ 
ศิลปะ ๕๘ ๓๑.๖๐ ๗.๗๐  ๒๑/๓๖.๒๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๘ ๔๕.๒๔ ๑๑.๒๘  ๒๐/๓๔.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๑๗.๒๑ ๓.๐๘  ๒/๓.๑๗ 
 
    



๑๓๐ 

 

 ๓.๓  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลักษณะที่พงึประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๘ ๗๘ ๓ ๒ ๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๐ ๕๐ ๒๒ ๑๒ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๔ ๔๘ ๒๓ ๙ ๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๒๖ ๘ ๑๔ ๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๙ ๕๑ ๒๗ ๗ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๒ ๔๐ ๑๘ ๘ ๖ 

รวม ๕๒๕ ๒๙๓ ๑๐๑ ๕๒ ๗๙ 
เฉลี่ยรอ้ยละ - ๕๕.๘๑ ๑๙.๒๔ ๙.๙๑ ๑๕.๐๔ 

        
 
๓.๔  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๘ ๕๘ ๒๔ ๑ ๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๐ ๔๐ ๓๓ ๒๑ ๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๔ ๔๘ ๒๓ ๙ ๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๑๗ ๒๓ ๑๐ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๙ ๕๔ ๒๒ ๗ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๒ ๔๐ ๑๗ ๗ ๘ 

รวม ๕๒๕ ๒๕๗ ๑๔๒ ๕๕ ๗๑ 
เฉลี่ยรอ้ยละ - ๔๘.๙๕ ๒๗.๐๕ ๑๐.๔๘ ๑๓.๕๒ 

  
   
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

๓.๕  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๖ ๘๑ ๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๗ ๘๘ ๑๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๓ ๘๓ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕๘ ๕๑ ๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๔ ๗๓ ๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๐ ๖๘ ๒ 

รวม ๕๐๘ ๔๔๔ ๖๔ 
เฉลี่ยรอ้ยละ ๘๗.๔๐ ๑๒.๖๐ 

    
 
๓.๖  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕  ด้าน 
 

สมรรถนะ 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕  ด้าน) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑) ด้านความสามารถใน
การสือ่สาร 

๕๐๘ - ๑๖ ๓๒๗ ๑๖๕ 

๒) ด้านความสามารถใน
การคิด 

๕๐๘ - ๓๐ ๓๓๖ ๑๔๒ 

๓) ด้านความสามารถใน
การแก้ปญัหา 

๕๐๘ - ๔๘ ๒๖๒ ๑๙๘ 

  ๔) ด้านความสามารใน
การใช้ทักษะชีวิต 

๕๐๘ - ๑๔ ๒๑๐ ๒๘๔ 

  ๕) ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลย ี

๕๐๘ - ๑๐ ๒๔๒ ๒๕๖ 

 
 
  
 
      
 



๑๓๒ 

 

๓. ตารางการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๓.๐๙ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมี    
สุขภาวะท่ีดแีละมี
สุนทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลงักาย 
สม่ าเสมอ 

๕๑๐ ๕๒๕   ๙๗.๑๔ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕๑๔ ๕๒๕   ๙๗.๙๐ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งต่อความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ
และปญัหาทางเพศ 

๕๐๕ ๕๒๕   ๙๖.๑๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๕๑๙ ๕๒๕   ๙๘.๘๖ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และใหเ้กียรตผิู้อื่น 

๕๑๕ ๕๒๕   ๙๘.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้า
ร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 

๕๐๕ ๕๒๕   ๙๖.๑๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 

๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม   จริยธรรม 
และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ 

   ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามหลกัสูตร 

๔๔๖ ๕๒๕   ๘๔.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๔๗๖ ๕๒๕   ๙๐.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรบัความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๕๑๐ ๕๒๕   ๙๗.๑๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ 
 

๕ ดีเยีย่ม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรกัษ์และพฒันา
สิ่งแวดล้อม 

๔๙๖ ๕๒๕   ๙๔.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

   ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรกัการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๔๙๘ ๕๒๕   ๙๔.๘๖ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๔๔๔ ๕๒๕   ๘๔.๕๗ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพือ่การเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๔๙๐ ๕๒๕   ๙๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๔๗๘ ๕๒๕   ๙๑.๐๔ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด     
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๔๔ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรปุความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ      
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๔๙๑ ๕๒๕   ๙๓.๕๒ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิดวิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๔๕๕ ๕๒๕   ๘๖.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจ     
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 

๔๙๕ ๕๒๕   ๙๔.๒๙ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๓๙๘ ๕๒๕   ๗๕.๘๑ ๑.๐๐ ๐.๗๖ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๔๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุม่สาระ 
เป็นไปตามเกณฑ ์
 

  ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 



๑๓๕ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนไปตามเกณฑ ์

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 

๔๗๖ ๕๒๕   ๙๐.๖๗ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพฒันางาน 
และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๔๙๕ ๕๒๕   ๙๔.๒๙ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ ๕๑๐ ๕๒๕   ๙๗.๑๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 
 

๔๙๘ ๕๒๕   ๙๔.๘๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๕.๑๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗ ครู
ปฏิบัติงานตาม    
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ    
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูที่การวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒๕ ๒๗ ๙๒.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

๒๔ ๒๗ ๘๘.๘๙ ๒.๐๐ ๑.๗๗ ๔ ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิ- ปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า 
ปรึกษา และแก้ไขปญัหา
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๒๕ ๒๗ ๙๒.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเตม็เวลาเต็ม
ความสามารถ 

๒๗ 
 
 
 

๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๘.๔๐ ๔ ดีมาก 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มทีเ่น้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๘ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการ
บรหิารแบบมสี่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมนิ
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถ
บรหิารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารสง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรบัการกระจาย
อ านาจ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บรหิารการจัดการศึกษา 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสก่ารจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 



๑๓๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ     
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๙.๒ คณะกรรมการการ
สถานศึกษา ก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติม
ที่หลากหลายใหผู้้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนทีส่่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเ้รียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิรงิ
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรบัปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 

   ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

   ๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมสีิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมรม่รื่น และมี
แหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 
 

  ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๒ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่สง่เสรมิสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

  ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่
ให้บรกิารสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อใหผู้้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

  ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๔.๓๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๒ การจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 



๑๔๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมนิ
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างตอ่เนือ่ง 
 

  ๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงาน
ประจ าปี ทีเ่ป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 

 ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
สถานศึกษามีการสรา้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

   ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

  ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 



๑๔๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร ใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมที่สง่เสรมิให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริม       
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูท่ีอยู่ใน

ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพือ่ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๘๗.๒๑ ๔ ดีมาก 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  ๘๗.๒๑ 
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ๒  ระดับ ๓       ระดับ ๔  ระดับ ๕ 
     (ปรับปรุง)     (พอใช้)       (ดี)     (ดีมาก)    (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

ท่ี ๕๘/ ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

……………………………………… 
                  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ สมตาม
เจตนารมณ์      ของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว และเพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อสังคมว่าการจัด
การศึกษาของโรงเรียน                 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
ทางราชการก าหนด จึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๑. นายสุรินทร์   ส าล ี   ประธาน 
๒. นายกุศล  จตุรพิธพร  รองประธาน 
๓. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า   กรรมการ 
๔. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม  กรรมการ 
๕. นายศุภชัย  ไพศาลวัน  กรรมการ 
๖. นายสุรินทร ์  อังกุรวิโรจน ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๗. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวปรานอม แสงนิล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามค าสั่งนี้
สามารถด าเนินงานที่  ได้รับมอบหมายจนประสบความส าเร็จตลอดจนจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตามมาตรฐานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชน
คณะอนุกรรมการด าเนินการ 

 มาตรฐานท่ี ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๑. นายประทปี  ดวงเพียอ้ม   หัวหน้า 
๒. นางสมนกึ  แสงอ่อน   ผู้ช่วย 
๓. นางสิรพีุมเรียง เพียรจรสั   ผู้ช่วย 
๔. นาย เสกศักด์ิ  สุยสทุธ์ิ    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวรัติกาล พันธ์ุพืช    ผู้ช่วย 



๑๔๖ 

 

มาตรฐานท่ี ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑. นายเกษม   ธนมาก    หัวหน้า 
๒. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย  

มาตรฐานท่ี ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๑. นางภวิกา       จันทรเ์พชร   หัวหน้า 
๒. นางสาววรรณนิศา สอดศร ี    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวรัติกาล พันธ์ุพืช    ผู้ช่วย  

๔. นาย เสกศักด์ิ  สุยสทุธ์ิ    ผู้ช่วย 
มาตรฐานท่ี ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๑. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุนาร ี ศรีบุญ    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพัชร ี แน่นทรัพย ์   ผู้ช่วย  
๔. นางสาวชนิดา จ าปาอ่อน   ผู้ช่วย 

 มาตรฐานท่ี ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๑. นางสุพิชญา  บุญพบ    หัวหน้า 
๒. นายศุภชัย  ไพศาลวัน   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย  
๔. นายนพพล  ทองด ี    ผู้ช่วย  
๕. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๑. นางสมพทิ  มั่นคง    หัวหน้า 
๒. นางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์   ผู้ช่วย 
๓. นางสาววรรณนิศา สอดศร ี    ผู้ช่วย  

 มาตรฐานท่ี ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑. นางสาวสรุีย ์ ทนคง    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาวดี หลจีินตะ   ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑. นายกุศล  จตุรพิธพร   หัวหน้า 
๒. นายประทปี  ดวงเพียอ้ม   ผู้ช่วย 
๓. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย 



๑๔๗ 

 

มาตรฐานท่ี ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. นายกุศล  จตุรพิธพร   หัวหน้า 
๒. นางสาวธิติมา แท่นเครือ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวลลิตา สระฉมิ    ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑. นายศุภชัย  ไพศาลวัน   หัวหน้า 
๒. นางสุพิชญา  บุญพบ    ผู้ช่วย 
๓. นายสมพิท  มั่นคง    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย  
๕. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง    ผู้ช่วย  

มาตรฐานท่ี ๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑. นายสงกรานต ์ กฤษณคุปต ์   หัวหน้า 
๒. นางสมนกึ  แสงอ่อน   ผู้ช่วย 
๓. นายสมพิท  มั่นคง    ผู้ช่วย 
๔. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย  

มาตรฐานท่ี ๑๒   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑. นางสาวปรานอม แสงนิล    หัวหน้า 
๒. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน ์   ผู้ช่วย 
๓. นางภวิกา  จันทรเพชร   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี ๑๓   สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

๑. นางสมนกึ  แสงอ่อน   หัวหน้า 
๒. นายณฎฐพน  รุจยากรกลุ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธิติมา แท่นเครือ   ผู้ช่วย  

๔. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย 

 

 

  



๑๔๘ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

๑. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง    หัวหน้า 
๒. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน ์   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวปรานอม แสงนิล    ผู้ช่วย  

๔. นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต   ผู้ช่วย  

มาตรฐานท่ี ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๑. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม   หัวหน้า 
๒. นางสาวละมัย จันทร    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต   ผู้ช่วย   

๔. นางสาวรัติกาล พันธ์ุพืช    ผู้ช่วย  

มีหน้าท่ี  ๑.  พัฒนาผู้เรียน บุคลากร หรือสถานศึกษาสู่ตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

   ๒.  ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการด าเนินการในมาตรฐานที่
รับผิดชอบ 
   ๓.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ส่งผลให้
งานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สั่ง   ณ   วันที่  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
(นายสุรินทร์  ส าลี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปสีถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ 
 
 

 ตามความในพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ให้มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา๔๘ ใหห้น่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรบัการประเมินภายนอก 
 
 อ้างถึงคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัยคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) การจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ให้สรปุและจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบทีห่น่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เพื่อเผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการรายงาน 
การจัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมตเิห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประเมินภานนอกต่อไป 
 
 
 
      ลงช่ือ 
         
       (นายประกอบ  จิวจินดา)  
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
 

 
 



๑๕๐ 

 

คณะที่ปรึกษา 

 ๑. นายประกอบ  จิวจินดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ปรึกษา 

 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ที่ปรึกษา 

 ๓. นายสุรินทร์  ส าลี   ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดท า 

๑. นายกุศล  จตุรพิธพร    ประธาน 

๒. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม    รองประธาน 

๓. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า     กรรมการ 

๔. นายศุภชัย  ไพศาลวัน    กรรมการ 

๕. นางภวิกา  จันทร์เพชร    กรรมการ 

๖. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ    กรรมการ 

๗. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง     กรรมการ 

๘. นางดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวปรานอม แสงนิล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      
 


