๑

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ ตาบลด่านทับตะโก
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๓๒ – ๒๖๕๓๐๐ website www. dtk.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเนือ้ ที่ ๓๕ ไร่ ๓ งาน เขตพื้นที่
บริการจานวน ๒๐ หมู่บ้าน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในเขตตาบลด่าน
ทับตะโก โดยกานันลอย สามปั้น มอบที่ดินจานวน ๓๕ ไร่ ๓ งานให้แก่ทางราชการสร้างเป็นโรงเรียน
ประจาตาบล ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชัว่ คราวขนาด
๗  ๒๑ เมตร จานวน ๑ หลัง และได้เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ มี
นายวิชยั ซื่อศรีสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ มีครูบรรจุใหม่ ๔ คน นักเรียน ๔๘ คน จนปัจจุบันโรงเรียนได้
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาดีขนึ้ เป็นลาดับ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันได้เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๑ – ม.๖) รับนักเรียนทั้งชาย – หญิง ประเภทไป – กลับ โดยมีอาคารเรียนถาวร(แบบ ๑๐๘ ล)
จานวน ๑ หลัง อาคาร (แบบ ๒๑๖ ล) จานวน ๑ หลัง อาคาร (แบบ ๑๐๘ ล) จานวน ๑ หลัง ใต้ถุน
โล่ง อาคารเรียนถาวรกึ่งชั่วคราว จานวน ๑ หลัง โรงฝึกงาน (แบบ ๑๐๒/๒๗) จานวน ๑ หลัง
อาคารห้อ งสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จานวน ๑ หลัง
อาคารปฏิ บัติธรรมพระธรรมปริยัติเวที จานวน ๑ หลัง โรงอาหาร จานวน ๑ หลัง หอประชุ ม
(แบบ๑๐๐/๒๗) จานวน ๑ หลัง บ้านพักนักเรียน ๘ คน ๒ หลัง บ้านพักครู (แบบ๒๐๘) จานวน
๔ หลั ง (แบบ๒๐๒ก) จานวน ๑ หลั ง (แบบ๒๐๔) จานวน ๑ หลั ง (แบบ๒๐๓/๒๗) ๑ หลัง
บ้านพั กพนักงานบริการ ๒ หลัง โรงเรียนมีผู้บริหาร จานวน ๑ คน รองผู้ อานวยการ ๑ คน ครู
จานวน ๒๙ คน พนักงานราชการ จานวน ๑ คน ช่างครุภั ณ ฑ์ ชั้ น ๓ จานวน ๓ คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ ๑ คน นักเรียน จานวน ๕๑๗ คน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรมร้อยละ ๘๐ ของประชากร
มีอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ประชากรก็ประกอบอาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีลักษณะทั่วๆไป ไม่เด่นชัด เนื่องจากชุมชนประกอบ
ไปด้วยคนที่มาจากหลายเชื้อชาติ หลายถิ่น

๒

แผนทีแ่ สดงที่ตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุ ถัมภ์

๓

๒. ข้อมูลผูบ้ ริหาร
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน นายสุรินทร์ สาลี

๔

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๑๐๒๒๙ วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม. สาขาการวัดผลการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน
ชื่อ นายพิษณุ จันทร์สวาท วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทร ๐๙๒๙๘๙๙๕๖๔
e-Mail phitsnu1973@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา)
๓. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๐๙ คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๑๗ คน
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๓
๓
๓
๙
๒
๒
๓
๗
๑๖

เพศ
ชาย

หญิง

๖๙
๔๘
๕๕
๑๗๒
๓๓
๑๓
๔๗
๙๓
๒๖๕

๔๓
๔๗
๖๔
๑๕๔
๒๕
๓๔
๓๙
๙๘
๒๕๒

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

๑๑๒
๙๕
๑๑๙
๓๒๖
๕๘
๔๗
๘๖
๑๙๑
๕๑๗

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๕๑๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ ๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ ๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ ๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ -

๕

อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐
๙) จานวนนักเรียนทีอ่ อกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๑๐) สถิติการขาดเรียน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๕๙ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗๒ คน
๑๓) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ
๕๑๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๑๔) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔๙๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๕๕
๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔๙๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕
๑๖) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕
๑๗) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจ้ ากการอ่าน และการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ ๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕
๑๘) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามที่กาหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๕๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๔๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒

๖

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
เพศ
ประเภท
บุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
ช่างไฟฟ้า ๔
ช่างครุภัณฑ์ ๓
พนักงานขับรถ
ยาม
อื่นๆ(ระบุ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูต่างชาติ
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์
ทางานเฉลี่ย

๕๓
๔๓
๓๗.๖๙
๔๑.๓๓
๔๗
๔๕
๒๙

๓๑
๒๐
๕
๑๒
๑๓
๑๖
๑

ชาย

หญิง

๑
๑
๑๐
๑
๒
๑

๑๙
๑
-

๑
๒
-

๑๗
๓
-

๑

๑
๑
๑๒
-

๑
๑๗

๑
๑
๒๒

๑
-

๑
๑

-

๒๙
๖๐
๓๕

๑
๓
๔

๔

๒๓

๑๔

๔๕

๑๐.๖

๓๙

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

อายุ
เฉลี่ย

ต่ากว่า
ป.ตรี

๗

๑. จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูผู้ชว่ ย ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖
๔. ครู คศ. ๑ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘
๕. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๒ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒
๖. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๓ ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑
๗. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๔ - คน คิดเป็นร้อยละ ๘. จานวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาต่าสุด/ปี ๐
ชั่วโมง
๙. จานวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี ๑๑๐
ชั่วโมง
๑๐. จานวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี ๑๑๖
ชั่วโมง
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๕ หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามฟุตบอล ๑
สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๑ สนาม สนามฟุตซอล ๑ สนาม สนามเปตอง ๑
สนาม
๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๗,๗๔๘,๓๗๗
เงินนอกงบประมาณ ๔,๗๑๔,๒๔๕.๖
(รายได้สถานศึกษา)
รวมรายรับ
๑๑,๗๖๒,๕๔๕.๖

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
๕๖๓,๒๗๔
๕๖๓,๒๗๔

งบดาเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๓ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๗ ของรายรับ
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกร ปลูกพืชไร่แ ละค้าขาย มี
ประชากรประมาณ ๖๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีตารวจ อนามัย ตลาด
อาชี พ หลั ก ของชุ ม ชน คื อ ค้ า ขาย เกษตรกรรม ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา พุ ท ธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การแห่เทียนจานาพรรษา การแห่สงกรานต์

๘

๒) ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ จบการศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึก ษา อาชี พ หลั ก คื อ
เกษตรกรรม ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี ๓๖,๐๐๐บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน
ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ)
เนื่องจากโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน จึงทาให้โรงเรียนมีโอกาสใช้
แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สาคัญได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลอย่างเต็มที่
ส่วนแหล่งเสื่อมโทรมและโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยมากและไม่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตและไม่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาโดยตรง

๘. โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)

๙

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-

ประวัติศาสตร์

-

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

-

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๖๐
(๓ นก.)
๔๐
(๑ นก.)

๑๖๐
(๓ นก.)
๔๐
(๑ นก.)

๑๖๐
(๓ นก.)
๔๐
(๑ นก.)

๓๒๐
(๖ นก.)
๘๐
(๒ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

๘๐
(๒นก.)
๘๐
(๒นก.)

๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)

๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)

๑๒๐
(๓นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)

๘๐
๘๐
๘๐
(๒นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
๘๘๐
๘๘๐
๘๘๐
(๒๒ นก.)
(๒๒ นก.) (๒๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ชั่วโมง

๑๒๐
(๓ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๑,๖๔๐
(๔๑ นก.)
๓๖๐
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง
รวม ๓ปี
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑๔,๘๐๐ เล่ม การสืบค้น
จาแนกเป็น ๑๔ ประเภท และการยืม-คืน ใช้ระบบ PLS ๓
จานวนนักเรียนที่ใช้หอ้ งสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๘๓ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๕
ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๔ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๒ ห้อง

๑๐

ห้องปฏิบัตธิ รรม
จานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล
จานวน ๒ ห้อง
ห้องนาฎศิลป์
จานวน ๑ ห้อง
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
จานวน ๑ ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๗๐ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๘๐ เครือ่ ง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๒๙๕ คน/วัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓๐ เครือ่ ง
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องแนะแนว
๒. ห้องจริยธรรม
๓. ห้องชีววิทยา
๔. ห้องฟิสิกส์
๕. ห้องเคมี
๖. ห้องคณิตศาสตร์
๗. ห้องคอมพิวเตอร์
๘. ห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล
๙. ห้องภาษาไทย
๑๐. สนามฟุตบอล
๑๑. สนามเปตอง
๑๒. สนามฟุตซอล
๑๓. สนามตะกร้อ
๑๔. ห้องสมุดโรงเรียน
๑๕. ห้อง ICT ชุมชน
๑๖. สนามวอลเล่ย์บอล
๑๗.ศูนย์ทักษะงานทักษะชีวิต

สถิติการใช้(จานวนครั้ง/ปี)
๔๓๓
๓๓๕
๓๔๕
๓๕๕
๓๕๐
๔๘๐
๔๕๐
๓๒๐
๓๔๖
๕๒๕
๓๔๐
๕๔๕
๔๔๐
๔๙๘
๓๒๐
๕๕๐
๒๕๐

๑๑

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดนิยมธรรมาราม(ด่านทับตะโก)
๒. ลาน้าภาชี
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
๔. วัดพรหมธรรมนิมิต(บางซือ่ )
๕. คณะกลองยาวสายใย ชุมชนหนองบัวค่าย
๖. ปราสาทเมืองสิงห์
๗. น้าตกเอราวัณ
๘. วัดถ้าสิงโตทอง
๙. ปางช้าง
๑๐. พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ
๑๑. โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์
๑๒. ไร่พวงทอง
๑๓.ไร่เมล่อน

สถิติการใช้(จานวนครั้ง/ปี)
๕
๓
๓
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน ในปีการศึกษานี้
๖.๑) ชื่อ – สกุล นายเชย กล่อมเกลี้ยง ให้ความรู้เรื่อง กลองยาวโบราณ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๒) ชื่อ – สกุล นายราชันย์ กล่อมเกลี้ยง ให้ความรูเ้ รือ่ ง กลองยาวโบราณ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๓) ชื่อ – สกุล พระครูวินัยธร วรัญญู อนุภทฺโท ให้ความรู้เรือ่ ง พระพุทธศาสนา
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี

๑๒

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีทผี่ ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
ครู
๑. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
๒. นางสุพชิ ญา บุญพบ
๓. นายศุภชัย ไพศาลวัน
๔. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
๕. นายกฤษดา รุ่งเรือง
๖. นายนพพล ทองดี
๗. นายประทีบ ดวงเพียอ้ม
๘. นายสมพิท มั่นคง
๙. น.ส.นนทวรรณ ทองอร่าม
๑๐. นางสาวปรานอม แสงนิล
๑๑. นางภวิกา จันทร์เพชร
นักเรียน
เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดเมื่อ
นางสาวอมรรัตน์ สุนิกุล
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
นางสาวหัทยา นกขุนทอง
นางสาวหทัยรัตน์ นกขุนทอง
นายคเชน วิเศษโยธา
นายคณธร อ้องาม
นายนพดล เชียงกา
นางสาวเหมือนฝัน เฉลาหอม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
ครูผู้สอนดีเด่น

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา
คุรุสภา

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมตอนต้น
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

๑๓

ประเภท

เด็กชายสุทิน เทนา
เด็กชายสมปอง กลอนประดิษฐ์

นางสาวเจนจิรา ยางทัด
นางสาวสุนีย์ มังสา
นายพิพัฒน์ คาคลี

เด็กชายวีระพัฒน์ แพงเที่ยง
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขประเสิฐ

นางสาวสุนิตา ศรีจันทร์เคน
นางสาวปานตะวัน ดีแพง
นายนัฐพงษ์ บุญฤทธิ์

เด็กหญิงอริสรา เกิดพร้อมพันธ์
เด็กหญิงรุง่ ทิพย์ ทองประหลาด
เด็กชายธีรวุฒิ ปุยะพันธ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน เขต ๘
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ เขต ๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม เขต ๘
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบินไกลระดับชั้น ม.๑-ม.๓
เขต ๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม สานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น การศึกษามัธยมศึกษา
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต ๘
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม สานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม เขต ๘

๑๔

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางสาวขนิษฐา แฉล้มนงนุช
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
นายสุรชัย พวงทอง
กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อ
นายวรากรณ์ แพงเที่ยง
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘
เด็กชายวงศธร กุลหงส์
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายทักษิน ชื่นชม
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม
เด็กหญิงกุลนิดา คงเปรม
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางสาวศิวพร พวงทอง
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางสาวอมรรัตน์ ดอกขจร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
นางสาวสุจิน อุ้ยฟัก
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการการ
นางสาววราภรณ์ จุลเดช
แปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งที่๖๕ ปีการศึกษา๒๕๕๘
เด็กชายนครินทร์ ถาวรไพบูลย์เจริญ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา ๒๕๕๘

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

๑๕

ประเภท
เด็กหญิงแสงเดือน ศรีมนตรี
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณศรี
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บริรักษ์
เด็กหญิงศิริลดา ชิพานิช
เด็กหญิงวรรณา แซ่ล้อ
เด็กหญิงลูกปัด โคตะคาร
เด็กหญิงรุง้ ลาวัลย์ อยูส่ ถิต
เด็กหญิงรัตน์ลดา ศาสตร์เวช
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรชิต
นางสาวโชติรส พุมมา
นางสาวสุรีย์ มหาโชติ
นางสาวสุพัตรา วิถี

นางสาวลัลนา จบไพร

เด็กหญิงสิริพร แก้วสาร
เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดเมื่อ
เด็กหญิงปิยธิดา ศิริทอง

นางสาวลินดา รอดทวีสุข
นางสาวรัตนา อาป้อง
นางสาวจิราพร มั่งลิ้ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกียรติบตั รระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา๕๕๘
เกียรติบตั รระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

๑๖

ประเภท

เด็กหญิงขนิษฐา แฉล้มนงนุช
เด็กหญิงวันวิสา ปลดเปลือ้ ง
เด็กชายบันญพนธ์ ฮวดหนองโพธิ์

นางสาวขนิษฐา แฉล้มนงนุช
นายปวรุฒม์ กรานคา
นายธนพล โพธิ์ศรี

นางสาวปุณยาพร เงาฉาย

นางสาวกชกร เทพทิตย์

เด็กหญิงปิยะธิดา สุธาพรต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครือ่ ง
ใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
ชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

สานักงานเขตพื้นที่

๑๗

ประเภท

นางสาวป่านฤดี จันทร์น้อย

เด็กหญิงนฤภร อยู่ไทย

เด็กชายรัชชานนท์ มีจันทร์

นางสาวสุนันทา บุญตัน
นายนีรนุช กะเหรี่ยง

เด็กชายณภัทร คงมา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม เขต ๘
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน รอง
สานักงานเขตพื้นที่
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา
แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
เขต ๘
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม สานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท การศึกษามัธยมศึกษา
หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลป
เขต ๘
หัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
สานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
การศึกษามัธยมศึกษา
ลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลป เขต ๘
หัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
สานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม เขต ๘
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง รอง สานักงานเขตพื้นที่
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา
แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น เขต ๘
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๑๘

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนระดับภาคทีจ่ ังหวัดอ่างทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
สานักงาน
นายพิพัฒน์ คาคลี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น คณะกรรมการ
ม.๔-๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวสายสุนีย์ มังสา
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
สานักงาน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น คณะกรรมการ
ม.๔-๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวเจนจิรา ยางทัด
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
สานักงาน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น คณะกรรมการ
ม.๔-๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นายวรากรณ์ แพงเที่ยง
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
สานักงาน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์
คณะกรรมการ
ระดับชั้น ม.๔-๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรชัย พวงทอง
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
สานักงาน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์
คณะกรรมการ
ระดับชั้น ม.๔-๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นายคณธร อ้องาม
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
สานักงาน
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นายคาเชน วิเศษโยธา
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
สานักงาน
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

นายนพดล เชียงกา

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖

นางสาวหทัยรัตน์ นกขุนทอง

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖

นางสาวหัทยา นกขุนทอง

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖

เด็กหญิงกุลนิดา คงเปรม

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายทักษิณ ชื่นชม

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายวงศธร กุลหงษ์

เกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

นางสาวศิวพร พวงทอง

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ
ชั้น ม.๔-๖

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒๐

ประเภท

เด็กหญิงปิยะธิดา สุธาพรต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การ
ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขประเสริฐ

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายวีรพัฒน์ แพงเที่ยง

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายสมปอง กลอนประดิษฐ

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
ระดับชั้น ม.๑-๓
เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
ระดับชั้น ม.๑-๓

เด็กชายสุทิน เทนา

หน่วยงานทีม่ อบ
รางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒๑

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์
๒. เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
๓. เพื่อให้นักเรียน
มีพฤติกรรมด้านวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑. จัดทาโครงการเพื่อขอ
๑. นักเรียนร้อย
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
ละ ๙๕ เข้าร่วม
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
กิจกรรมของวัน
คณะกรรมการดาเนินโครงการ สาคัญทางพระ
๓. ประชุมคณะกรรมการเพือ่
พุทธ
วางแผนการดาเนินงาน
ศาสนา และวัน
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สาคัญของชาติที่
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
โรงเรียนจัดขึ้น
๔.๑ กิจกรรมพัฒนา
๒. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม คุณธรรม
ที่พึงประสงค์
จริยธรรมและ
๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมวัน ค่านิยมที่พึง
สาคัญ วันสาคัญทาง
ประสงค์ และผ่าน
พระพุทธศาสนา
เกณฑ์การ

๒๒

มีคารวะธรรม
๔.๓ กิจกรรม
สามัคคีธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ปัญญาธรรม
๔.๔ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๔. เพื่อให้นักเรียน เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
มีจิตสานึกในการ
๔.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อนุรักษ์และพัฒนา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
๔.๖ กิจกรรมค่ายธรรม
ศึกษา
๔.๗ กิจกรรมประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
๔.๘ กิจกรรม ส่งเสริมและ
แก้ไขปรับพฤติกรรมนักเรียน
๔.๙ กิจกรรมสมุดความดีเพือ่
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
๓. นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนร้อยละ
๙๐มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
ตนเองอย่างตอ
เนื่อง สามารถนา
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕. ผู้เรียนร้อยละ
๙๐ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับ
สถานศึกษา
ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
๖. ปรับปรุง

๒๓

แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านต่างๆ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
๗. นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้
เกิดภูมิคุ้มกันและ
รู้เท่าทัน
สถานการณ์
ปัจจุบัน
๘. นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๙๕ มีความ
ตระหนักในการ
ป้องกันแก้ปัญหา
และพัฒนาตนเอง
ในด้านการติดเกม
การใช้ความ
รุนแรง,ทะเลาะ
วิวาทและภัย
ทางเพศการ
มีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนการใช้
สารเสพติด
๙. นักเรียนแกน
นาเยาวชนจิต
อาสาสามารถ
ขยายเครือข่ายได้

๒๔

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ และ
นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา
๑๐. นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป
รู้จักหน้าที่ของตน
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
๑๑. นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป
รู้จักสิทธิ หน้าที่
ของตนเอง
๑๒. นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป
ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๒. พัฒนาครูสู่
มาตรฐานวิชาชีพ

๒.๑ เพื่อพัฒนาครู
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
๒.๒ เพื่อพัฒนาครู
ให้มีวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรง
กับความรับผิดชอบ

๑. (ขั้นวางแผน/เตรียมการ)
- จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
๒. (ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ)
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน

๑. ร้อยละ ๘๐
ของครูได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒. ร้อยละ ๘๐
ของครูที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อ

๒๕

๓. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานใน
การบริหารจัด
การศึกษา

๒.๓ เพื่อพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร
และมี
ความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา
๒.๔ เพื่อให้ครู
สามารถนาความรู้ที่
ได้จากการอบรม
หรือการสัมมนามา
ใช้ในการศึกษาและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้
ตรงหรือสอดคล้อง
กับนโยบายของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒.๕ เพื่อพัฒนา
ให้ครูมีผลงานใน
การพัฒนาคุณภาพ
และได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

-พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน เพือ่ พัฒนาตนเอง
- จัดให้ครูเข้าสอนตรง
ตามวิชาเอก โท หรือตาม
ความถนัด
- จ้างครูชาวต่างชาติ
- พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๓. (ขั้นติดตาม/ประเมินผล)
- สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลโครงการ
๔. (รายงานผลการดาเนิน
โครงการ)
- สรุปผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ

๑. จัดทาโครงการ
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ

ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
๓. ร้อยละ ๘๐
ของครูที่มุ่งมั่น
และอุทิศตนใน
การสอนและ
พัฒนาผู้เรียน
๔. ร้อยละ ๘๐
ของครูที่แสวงหา
ความรู้และ
เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ
๕. ร้อยละ ๘๐
ของครูที่จบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูง
กว่า
๖. ร้อยละ ๘๐
ของครูที่สอนตาม
วิชาเอก โท หรือ
ตามความถนัด
๗. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจใน
การดาเนิน งาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน
๑. ร้อยละ ๘๕.๕
ของศักยภาพ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน

๒๖

สังคม
๒. เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัด
การศึกษา
๓. เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

๓. ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการดาเนินงาน
๔. จัดกิจกรรมตามโครงการ
ได้แก่

ด้าน
๑.๑ คุณธรรม
จริยธรรมและ
สามารถปฏิบัติตน
ตาม
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนา จรรยาบรรณของ
ตนเองด้านภาวะผู้นาการ
วิชาชีพ
สัมมนาการฝ่ายบริหาร
๑.๒ ความคิด
๔.๒ ปฏิบัติตนเป็น
ริเริ่มการมี
ตัวอย่างแก่ครู
วิสัยทัศน์และการ
๔.๓ ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ ผู้นาทาง
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ในการ วิชาการ
บริหารการจัดก ารศึกษากับ
๑.๓ ความ
คณะกรรมการสถานศึกษา และ สามารถในการ
คณะครูของโรงเรียน
บริหารงาน
๔.๔ อบรมให้ความรู้ใน
วิชาการและ
เรื่องการบริหารงานแบบ PDCA การจัดการ
และการบริหารงานแบบมุ่ง
๑.๔ การ
ผลสัมฤทธิ์แก่คณะครู และ
บริหารงานที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ประสิทธิภาพและ
๔.๕ บริหารงานโดยยึด
มี
หลักการบริหารแบบ PDCA
ประสิทธิผล
และหลักการบริหารแบบมุ่ง
๒. ร้อยละ ๘๕.๕
ผลสัมฤทธิ์
ของความพึง
๔.๖ ปรับปรุงและพัฒนา พอใจที่ผเู้ กี่ยวข้อง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
มีความพึง
หมาะสมกับความต้องการของ พอใจในการ
ผู้เรียนและท้องถิ่น
บริหารจัด
๔.๗ จัดให้มีการนิเทศ
การศึกษาของ
กากับติดตาม การบริหารงาน ผู้บริหาร
วิชาการอย่างเป็นระบบ

๒๗

๔.๘ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
และโครงการต่างๆ เป็นระยะ
และนาผลการประเมินมา
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง
๕. จัดทาแบบสอบถามตาม
ความพึงพอใจในการบริหารงาน
๖. สอบถามความพึงพอใจใน
การบริหารงานจากคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
๗. ประเมินโครงการและ
สรุปผลการประเมินและ
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการแก่
คณะกรรมการสถานศึกษา
๔. แหล่งเรียนรู้และครู ๑. เพื่อสร้าง
๑. จัดทาโครงการเพื่อขอ
ภูมิปัญญา
เครือข่ายแหล่ง
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
เรียนรูร้ ะหว่าง
๒. ประชุม วางแผนการทางาน
โรงเรียนและสถาน / กาหนดกิจกรรม และภาระ
ประกอบการ
งาน
ภายในชุมชน
๓. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
๒. เพื่อรวบรวม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ข้อมูล ทะเบียน
๔. ดาเนินงานตามกิจกรรม
รายชือ่ สถาน
ทักษะงาน ทักษะชีวิต
ประกอบการ กลุ่ม ๕. กิจกรรมสืบสานตานาน
อาชีพ ภูมิปัญญาใน กลองยาว
ชุมชน
๖. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
๓. เพื่อให้นักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ได้เรียนรู้และฝึก
พอเพียง
ทักษะและ
๗. ประชุม ตรวจสอบ สรุป

๑. สามารถสร้าง
เครือข่ายแหล่ง
เรียนรูภ้ ายใน
ชุมชนได้ไม่ต่ากว่า
๒๐ แหล่งเรียนรู้
๒. การทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตาม
ความถนัดและ
ความสนใจของ
นักเรียน
๓. ความพึง
พอใจในการ
ดาเนินงานตาม
โครงการของผู้ที่
เกี่ยวข้อง /คณะ

๒๘

ประสบการณ์ต่างๆ
ตามความถนัดและ
ความสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ใน
เครือข่าย

๕. พัฒนาโครงสร้าง ๑. เพื่อให้
และระบบ
สถานศึกษามีการ
บริหารงานโรงเรียน จัดองค์กร
โครงสร้างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ความชัดเจน
บุคลากรในโรงเรียน
มีความเข้าใจและมี
ส่วนร่วม
๒. เพื่อให้สถาน
ศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน เป็น
ปัจจุบัน
๓. เพื่อให้สถาน
ศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่ดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ ง

ผลงานเพือ่ การแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาผลงานในแต่ละฐาน
การเรียนรู้
๘. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ผลงานตามข้อเสนอแนะในที่
ประชุม
๙. สรุปผลการดาเนินโครงการ
รายงานผู้บริหาร
๑. จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
๓. ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการดาเนินงาน
๔. ดาเนินการจัดองค์กร
โครงสร้างระบบบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ดังนี้
๔.๑ จัดทาแผนภูมิการจัด
องค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์
๔.๒ จัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๔.๓ จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง

ครู /นักเรียน /
ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๘๐

๑. สถานศึกษา
ดาเนินการจัด
โครงสร้างระบบ
บริหารและ
พัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ
-มีการจัดองค์กร
โครงสร้างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ความคล่องตัวสูง
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
- มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งาน
มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่
ดาเนินงานอย่าง

๒๙

๔. เพื่อให้สถาน
ศึกษามีการพัฒนา
บุคคลกรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อให้
ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงาน
และพัฒนาผู้เรียน

๔.๔ จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ ง
๕. จัดทาแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
๖. สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
๗. สรุปผลการสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการและงานผู้บริหาร
โรงเรียน

ต่อเนือ่ ง
-ระบบครอบคลุม
และทันต่อการใช้
งาน
-มีการพัฒนา
บุคลากรอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนือ่ ง
๒. ร้อยละ ๘๐
ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการ
บริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผา่ นมา
๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓๐

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ด้วยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
ดีมาก
ดีมาก
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ดี
ดี
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
ดีมาก
ดีเยี่ยม
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ดีมาก
ดีเยี่ยม
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
ดีเยี่ยม
ดีมาก
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ดีมาก
ดีมาก
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

๓๑

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ พัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ดีมาก

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๓๒

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผา่ นมา
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (รอบสอง)
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดขอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน


ดีมาก







๓๓

เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ






มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี

ดีมาก




โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๒๙
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ...............................-......................................
(รอบสาม)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑.๑ ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๕.๐๐

๙.๒๕
๔.๓๕

ดีมาก
ดี

๕.๐๐

๔.๙๐

ดีมาก

๓๔

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๒.๓ ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖

๑๐.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๘.๙๗
๓.๕๑
๓.๖๖
๑.๘๐
๘.๙๗
๔.๒๕
๔.๗๒

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๘.๖๗
๓.๗๔
๔.๙๓

ดี
พอใช้
ดีมาก

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒๐.๐๐
๒.๕๐

๘.๒๓
๑.๐๓

พอใช้
พอใช้

๒.๕๐

๐.๙๖

ต้องปรับปรุง

๒.๕๐

๐.๔๔

๒.๕๐

๑.๐๙

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
พอใช้

๒.๕๐

๑.๔๙

พอใช้

๓๕

๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๖.๑ ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด
๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๑. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

๒.๕๐

๐.๘๐

ต้องปรับปรุง

๒.๕๐

๑.๕๐

ดี

๒.๕๐

๐.๙๒

ต้องปรับปรุง

๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐

๘.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๓๐
๑.๕๐

ดี
ดี
ดี
ดี

๑.๐๐
๒.๐๐
๕.๐๐

๐.๘๐
๒.๐๐
๓.๗๕

๒.๕๐

๒.๕๐

๒.๕๐

๑.๒๕

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดี

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๓๖

สถานศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐

๘๐.๑๔

ดี

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มรี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมด้านลักษณะนิสัยด้านสุขภาวะ กีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
โครงการผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการเรียนรูส้ ู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้าง
เป็นครู โครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูห่ ้องเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘
กลุ่มสาระ โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ มีทักษะทางด้าน
การคิด ทักษะการทางานที่ดี

๒. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาผู้บริหารในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพดีชีวีมีสุข
โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานโรงเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

๓๗

ฐาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของผูเ้ รียน ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี
๓. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนมีโครงการรณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ลูก
ด่าน ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน นักเรียนสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๔. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
โรงเรียนมีกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูใหม่ แหล่งเรียนรู้ใหม่
และระบบบริหารจัดการใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น
๕. ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
โรงเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนโดยพัฒนาทักษะการคิดต่างๆในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามธรรมชาติวชิ าของ
แต่ละกลุ่มสาระตามความเหมาะสม
โรงเรียนควรพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่ละงานโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และการจัดการนิเทศในหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โรงเรียนควรจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและให้นักเรียนค้นคว้าศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกได้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นและ
สร้างกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่เด่นชัดและยั่งยืน
โรงเรียนควรจัดทาโครงการพิเศษที่โดดเด่นและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่สามารถ
แก้ปัญหาที่สาคัญของโรงเรียนได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

๓๘

ข้อเสนอแนะของ สมศ.
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ปลอดจากยาเสพติด ปัญหาทางเพศและสิ่งมอมเมา
ทุกชนิดรวมทั้งเกมคอมพิวเตอร์ โดยสถานศึกษาควรจัดโครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุขทุกชนิดอย่างจริงจังและควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนและส่งเสริมการมี
ทักษะป้องกันตัวให้มีความปลอดภัยจากปัญหาดังกล่าว อีกทั้งครูยังควรสอดแทรกความรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนือ่ งเพื่อการพัฒนาผูเ้ รียนสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความประพฤติดี เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริม
มารยาทอย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ ฝึกการปฏิบัติจริงโดยแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้ด้วย
ความสุภาพนอบน้อม เช่น จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้น้องไหว้พี่ พีร่ ับไหว้นอ้ ง ทาความเคารพ
กันเป็นประจาทุกวัน และการไหว้ผอู้ าวุโสหรือไหว้ครูเวรประจาวันก่อนเดินแถวเข้าห้องเรียน
อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเพือ่ ฝึกให้ผู้เรียนมีความสุภาพนอบน้อม มีสัมมาคารวะ มีจิตสานึกที่
ดีปฏิบัติโดยไม่มีอาการเขินอาย รวมทั้งส่งเสริมมารยาทในการพูดที่ไพเราะ มีหางเสียง (ครับ
ค่ะ) หลีกเลี่ยงการใช้คาพูดที่หยาบคาย โดยครูควรติดตามประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รียน
อย่างต่อเนือ่ งเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านโดยการแสวงหา
ความรู้จากข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและควรสรุปความคิดรวบ
ยอดอย่างเป็นระบบลงในสมุดบันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ครูควรเพิ่มกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีนิสยั รักการอ่าน
การดู การฟัง การเขียน บูรณาการในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาสู่
กระบวนการคิด และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ให้เหตุผลโดยผ่านการไตร่ตรองและพิจารณา โดยการส่งเสริมกระบวนการคิด จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้มากยิ่งขึ้น เช่น การสอนแบบโครงงาน การค้นคว้า การทดลอง การสอน
แบบบูรณาการสหวิทยาการ เน้นการปฏิบัติแล้วประมวลผลเป็นความคิดรวบยอดอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างยั่งยืน

๓๙

๕) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สงู ขึ้น โดยสถานศึกษาควร
จัดเตรียมความพร้อมเพือ่ สอบ O-NET ให้ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้ ทั้งความรู้
ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า พัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนซ่อมเสริม กิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่าเสมอและเร่งดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผูเ้ รียน
โดยดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง มีการวัดผลพัฒนาการทางการเรียนในทุกภาคเรียน เพือ่ ประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพือ่ นาผลการประเมินมาเทียบเคียงกับ
เป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของโครงการ อีกทัง้ นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนาอย่างจริงจัง เพือ่ พัฒนาสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
๒) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๓ และควรรายงานผลการประชุมต่อสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) สถานศึกษาควรนาผลการประเมินครู เช่น ผลการพัฒนาจากการอบรม ประชุม
สัมมนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
๒) ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการอยูเ่ สมอควรนาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระดับพัฒนาการทางสมองเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไปสูเ่ ป้าหมาย ควรประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพือ่ นามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ควรมีการจัดทา
บันทึกหลังสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นาผลดังกล่าวไปใช้ในการทาวิจยั ในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาผู้เรียนตามบริบทที่เป็นจริงให้มากยิ่งขึ้น

๔๐

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามภารกิจของสถานศึกษา มี
การรายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ โดยมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบเคียง
กับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด ความสาเร็จของแผนการปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการใช้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ ง

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ชุมชมโดยรอบโรงเรียนประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ส่งผลให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ครอบครัวนักเรียนมีการอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอทา
ให้นักเรียนต้องขาดเรียนอยู่บอ่ ย ๆ หรือบางรายต้องออกจากโรงเรียนเพือ่ ช่วยผู้ปกครองประกอบ
อาชีพ
จุดเด่น
- โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ตามความต้องการของตนเอง
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย
- ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
- ผู้เรียนมีความสามารถ ทางด้านกีฬา ศิลปะ เป็นอย่างยิ่ง
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
การงานพื้ นฐานอาชี พ และศิล ปศึกษา ส่ งเสริมให้มีกิจกรรมที่พั ฒ นาในด้านการคิดวิเคราะห์

๔๑

สังเคราะห์ และทักษะทางด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ควรปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม (PM)
เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้
พืน้ ฐาน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน

บริหารวิชาการ

บริหารงบประมาณ

- งานหลักสูตรการสอน และ - งานสารบัญ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานพัสดุ

แผนงานและประกันคุณภาพ
- ประเมินภายนอกและประเมิน
ภายใน

บริหารงานบุคคล

บริหารทัว่ ไป

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - งานอาคารสถานทีแ่ ละงาน
และคุณลักษณะ
นักการภารโรง

๔๒

แผนภาพ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครูและนักเรียนมุ่งพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ส่ งเสริ มคุณ ธรรมน า
ปัญญา สืบสานความเป็นไทย สุนทรีด้วยศิลปะพัฒนากีฬา มีส่วนร่วมกับชุมชน ดาเนินชีวิต ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันประชาคมอาเซียน
พันธกิจ

๔๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย
ส่งเสริมด้านศิลปะและพัฒนาด้านกีฬา
ร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
มีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
ครูและนักเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย
นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะและกีฬา เรียนรู้อย่างมีความสุข
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ครูและนักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูและนักเรียนมีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาเด่น เน้นศิลปะ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมกีฬา

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

๔๔

๑. ด้านผู้เรียน
๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๑.๒ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๑.๓ สร้างนิสัยการรักการอ่าน การรู้จักแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
๑.๔ สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพื่อเป็นชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน
๒. ด้านสถานศึกษา
๒.๑ มุ่งส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล อย่าง
ชัดเจน
๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการดาเนินงานต่างๆอย่างเพียงพอ
๓. ด้านครู
๓.๑ พัฒนาหลักสูตรให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกับท้องถิ่นมากขึ้น
๓.๒ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพือ่ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๓.๔ ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน
๓.๕ ผู้บริหารส่งเสริมการดาเนินงานด้านวิชาการ
๓.๖ สร้างขวัญและกาลังใจ และจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาสภาพ บรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ ๕
สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ ๖

๔๕

ส่งเสริมให้บุคลากรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต

๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑. ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

๑. ส่งเสริม
ลักษณะนิสัยด้าน
สุขภาวะ กีฬา
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม 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
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพ
และสุขภาพจิตที่ดี
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้
เห็นประโยชน์และคุณค่าด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑/๑-๖

๔๖

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้างให้สิ่ง
รอบตัวเป็นครู

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟัง
รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่ และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้ ่วมกับผูอ้ ื่นได้และสนุก
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน
โครงการ
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
ขับเคลื่อน
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
กระบวนการคิดสู่ สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
ห้องเรียน
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟัง
รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่ และแหล่ง
เรียนรู้ตา่ งๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวิธกี าร
เรียนรู้ของตนเองแล้วเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้และสนุกกับการ
เรียนและชอบมาโรงเรียน
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานของ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๓/๑-๔

มฐ.ที่ ๔/๑-๔

๔๗

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
โครงการยกระดับ ๑. นักเรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
กลุ่มสาระ
ดี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

โรงเรียน
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

มฐ.ที่ ๕/๑-๒

โครงการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมการ
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รียน
ผู้ปกครองและชุมชน
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความ

มฐ.ที่ ๗/๑-๗

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รียน
ผู้ปกครองและชุมชน
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี

๔๘

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา

โครงการพัฒนา
ครูสู่มืออาชีพ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน
๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้นาทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณาร้อยละ
๗๕
๓. ผู้บ ริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๗๕
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน
๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้ รียน
และเข้าใจผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล

พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน
๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้นาทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณาร้อยละ
๘๕
๓. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๘๕
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความ
เข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผูเ้ รียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๘/๑-๒

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๘

๔๙

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้ รียน
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็ม
ศักยภาพ
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจยั
เพื่อพัฒนาสือ่ และการเรียนรู้
ของผู้เรียนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

๓. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้ รียน
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้เพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจยั
เพื่อพัฒนาสือ่ และการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน
๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

๕๐

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๗๕๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๕๑

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโรงเรียน

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๕/๓

๕๒

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ
สภาพแวดล้อมดี
สุขภาพดีชีวีมีสุข
สนุกกับการเรียน

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าไป
เรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนให้อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดีและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าไป
เรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

โครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๑/๑-๔

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๕๓

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน

ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

๕๔

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วม

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการประสาน
สัมพันธ์
สร้างสรรค์
การศึกษา

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ พึง
พอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน
โครงการพัฒนา ๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและ
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ระบบบริหารงาน ที่มีความคล่องตัวสูง และ
โรงเรียน
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน
๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๙/๑-๓

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๕๕

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการรณรงค์
การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน
๑. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล
สารสนเทศหรือทาเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ
๒. สถานศึกษามีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ใช้เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน
๑. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล
สารสนเทศหรือทาเนียบเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาใน
ท้องถิ่นด้านต่างๆ
๒. สถานศึกษามีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ใช้
เชือ่ มโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภมู ิ
ปัญญาในท้องถิ่น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๑๓/๑-๓

๕๖

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ประสานความร่วมมือในการ
วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา
๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีสว่ นร่วม
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ประสานความร่วมมือในการ
วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑. โรงเรียนมีการกระจายอานาจ มฐ.ที่ ๑๔/๑-๖
การบริหาร และการจัดการศึกษา
๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีสว่ นร่วม
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕๗

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีพ่ ึง
ประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนือ่ ง
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถอยูร่ ่วมกันอย่างมี
ความสุข
๗. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
สามารถปฏิบัติตนตามวิถชี ีวิต
ประชาธิปไตย
๘. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทั บ ตะโกราษฎร์ อุ ป ถั มภ์ รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีพ่ ึง
ประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทินอย่าง
ต่อเนือ่ ง
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมใจกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
อยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
๗. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
สามารถปฏิบัติตนตามวิถชี ีวิต
ประชาธิปไตย
๘. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๒/๑-๖

๕๘

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการหนูน้อย
นักปฏิบัติ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕
สามารถวางแผนทางาน
ตามลาดับขั้นตอน
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รักการ
ทางาน สามารถปรับตัวและ
ทางานเป็นทีมได้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน
โครงการพัฒนา ๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและ
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ระบบบริหารงาน ที่มีความคล่องตัวสูง และ
โรงเรียน
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
วางแผนทางานตามลาดับขั้นตอน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รักการ
ทางาน สามารถปรับตัวและ
ทางานเป็นทีมได้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๖/๑-๓

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

๕๙

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๕ สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหารที่มี
ความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ ตาม
เกณฑ์การพิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบ
คลุมและทันต่อการใช้งานตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๖๐

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๖

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ร้อยละ ๗๕
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึง ๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พอใจผลการบริหารงานและพัฒนา พึงพอใจผลการบริหารงานและ
ผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓
ในการแสวงหาความรู้และบริการ วิทยาการในการแสวงหาความรู้
ชุมชน
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศึกษา กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความ ๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานของ
พึงพอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน
โรงเรียน
ส่งเสริมให้บุคลากรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓

๖๑

ของโรงเรียน

ดาเนินงานของโรงเรียน

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑. ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

๖๒

โครงการ/กิจกรรม

๑. ส่งเสริมลักษณะ
นิสัยด้านสุขภาวะ
กีฬา ศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม 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
พึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความชื่นชอบ ชื่นชม 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
ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑/๑-๖

๖๓

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้างให้สิ่ง
รอบตัวเป็นครู

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสยั
รักการอ่าน การเขียนและการ
ฟัง รู้จักตั้งคาถามเพือ่ หาเหตุผล
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่ และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้ ่วมกับผูอ้ ื่นได้และสนุก
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสยั
รักการอ่าน การเขียนและการ
ฟัง รู้จักตั้งคาถามเพือ่ หา
เหตุผล
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่ และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้ ่วมกับผูอ้ ื่นได้และสนุก
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

โครงการขับเคลื่อน ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
กระบวนการคิดสู่ ในการคิดวิเคราะห์ คิด
ห้องเรียน
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๓/๑-๔

มฐ.ที่ ๔/๑-๔

๖๔

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่ม
สาระ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

จินตนาการ
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโรงเรียน

และจินตนาการ
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี
๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน

มฐ.ที่ ๕/๑-๒

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รียน
ผู้ปกครองและชุมชน
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความ
มุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จัก
แสวงหาความรูแ้ ละเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญา

มฐ.ที่ ๗/๑-๗

โครงการพัฒนาครู ๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม
สู่มาตรฐานวิชาชีพ การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รียน
ผู้ปกครองและชุมชน
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมัน่
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี

๖๕

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

ตรี
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความ
ถนัด
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น
๘. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้นาทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๓. ผู้บ ริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ
๗๕
๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้นาทาง
วิชาการตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริ ห ารงานวิช าการและ
การจั ด การตามเกณ ฑ์ ก าร
พิจารณา
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อย
ละ ๘๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๘/๑-๒

๖๖

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
โครงการพัฒนาครูสู่ ๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
มืออาชีพ
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้ รียน วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้ รียน
และเข้าใจผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล และเข้าใจผูเ้ รียนเป็น
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
รายบุคคล
ความสามารถจัดประสบการณ์ ๓. ครูร้อยละ ๘๕ มีความ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สามารถจัดประสบการณ์ที่
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความสามารถในการใช้
๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ความสามารถในการใช้
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้ รียน
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้ รียน
ประเมินผลการเรียนที่
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนที่
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็ม
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ศักยภาพ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็ม
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจยั
ศักยภาพ
เพื่อพัฒนาสือ่ และการเรียนรู้
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจยั
ของผู้เรียนและนาผลไปใช้
เพื่อพัฒนาสือ่ และการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน
ของผู้เรียนและนาผลไปใช้

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ตามโครงการของโรงเรียน

มฐ.ที่ ๑๐/๑-๘

๖๗

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๗.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
พัฒนาผู้เรียน
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน ๗.ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ตามโครงการของโรงเรียน
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานงานตามโครงการ
ของโรงเรียน
๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร ๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงสร้างและระบบการบริหาร องค์กร โครงสร้างและระบบ
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สูง และปรับเปลี่ยนได้
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
เหมาะสมตามสถานการณ์
พิจารณาร้อยละ ๗๕
ตามเกณฑ์การพิจารณา
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ร้อยละ ๘๕
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
การใช้งานตามเกณฑ์การ
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
การใช้งานตามเกณฑ์การ
๓. สถานศึกษามีระบบการ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
ประกันคุณภาพภายในที่
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
ประกันคุณภาพภายในที่
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕ ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
เกณฑ์การพิจารณาร้อยละ
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
๘๕
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา ๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
ร้อยละ ๗๕
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การ
พึงพอใจผลการบริหารงานและ พิจารณา ร้อยละ ๘๕
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๖๘

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้ รียน
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
โครงการส่งเสริม
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
และพัฒนาคุณภาพ วิทยาการในการแสวงหาความรู้ วิทยาการในการแสวงหา
ชีวิตตามนโยบาย และบริการชุมชน
ความรู้และบริการชุมชน
การปฏิรูป
๒. สถานศึกษามีการจัด
๒. สถานศึกษามีการจัด
การศึกษา
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐
การศึกษา ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน มีความพึงพอใจในการ
ของโรงเรียน
ดาเนินงานของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

พิจารณาร้อยละ ๗๕

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้

มฐ.ที่ ๑๕/๓

๖๙

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
โครงการ
๑. ปรับปรุงอาคารเรียนให้ ๑. ปรับปรุงอาคารเรียนให้
มฐ.ที่ ๑๑/๑-๔
สภาพแวดล้อมดี
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
สุขภาพดีชีวีมีสุข สนุก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น
กับการเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีสุขภาพอนามัยและความ
มีสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย
ปลอดภัย
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
เข้าไปเรียนรู้และใช้บริการ ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด
ห้องสมุด
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี ๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของ ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
โรงเรียน
โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๗๐

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้ รียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้ รียน
ผลสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
มฐ.ที่ ๙/๑-๓
วิทยาการในการแสวงหา
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน
ความรู้และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน ๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
ร่วมกัน
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕
พึงพอใจในการดาเนินงาน พึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
ของโรงเรียน
๑. สถานศึกษามีการจัด
๑. สถานศึกษามีการจัด
มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประสาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
การศึกษา

โครงการพัฒนา

ผลสาเร็จ

๗๑

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน

โครงการรณรงค์การ
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้ รียน
๑. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล
สารสนเทศหรือทาเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ
๒. สถานศึกษามีการจัดทา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้ รียน
๑. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล
มฐ.ที่ ๑๓/๑-๓
สารสนเทศหรือทาเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ
๒. สถานศึกษามีการจัดทา
ผลสาเร็จ

๗๒

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
แผนการจัดการเรียนรู้หรือ แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลแหล่ง
ที่ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลแหล่ง
เรียนรูภ้ ูมิปัญญาในท้องถิ่น เรียนรูภ้ ูมิปัญญาในท้องถิ่น
๓. สถานศึกษาจัด
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การเรียนการ
สถานการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิน่
๔. ประสานความร่วมมือใน ๔. ประสานความร่วมมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา
๒. โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการ

๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา
๒. โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ

มฐ.ที่ ๑๔/๑-๖

๗๓

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
ดาเนินงานตามโครงการของ ดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
โรงเรียน
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีพ่ ึง
ประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีพ่ ึง
ประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๒/๑-๑๖

๗๔

โครงการ/กิจกรรม

โครงการหนูน้อยนัก

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนือ่ ง
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถอยูร่ ่วมกันอย่างมี
ความสุข
๗. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
สามารถปฏิบัติตนตามวิถชี ีวิต
ประชาธิปไตย
๘. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทั บ ตะโกราษฎร์ อุ ป ถั มภ์ รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างต่อเนือ่ ง
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถอยูร่ ่วมกันอย่างมี
ความสุข
๗. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
สามารถปฏิบัติตนตามวิถชี ีวิต
ประชาธิปไตย
๘. นักเรียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๖/๑-๓

๗๕

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สามารถวางแผนทางาน
ตามลาดับขั้นตอน
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รักการ
ทางาน สามารถปรับตัวและ
ทางานเป็นทีมได้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

สามารถวางแผนทางาน
ตามลาดับขั้นตอน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รักการ
ทางาน สามารถปรับตัวและ
ทางานเป็นทีมได้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

โครงการพัฒนา
๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบ โครงสร้างและระบบการบริหาร
บริหารงานโรงเรียน ที่มคี วามคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

ปฏิบัติ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๗๖

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๕ สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนา
๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบ โครงสร้างและระบบการบริหาร
บริหารงานโรงเรียน ที่มคี วามคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตาม
เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๗๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณาร้อยละ ๘๕
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อการ
ใช้งานตามเกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละ ๘๕
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ดาเนิน
งานอย่างต่อเนือ่ งตามเกณฑ์
การพิจารณา ร้อยละ ๘๕
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ งตามเกณฑ์การพิจารณา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๒/๑-๒

๗๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ร้อยละ ๗๕
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พึงพอใจผลการบริหารงานและ พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมและ ๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓
พัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาการในการแสวงหาความรู้ วิทยาการในการแสวงหาความรู้
ตามนโยบายการ
และบริการชุมชน
และบริการชุมชน
ปฏิรูปการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการจัด
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการ
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการ
ศึกษา ร้อยละ ๗๐
ศึกษา ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้บุคลากรนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๕/๑-๓

๗๘

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโรงเรียน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

ของโรงเรียน

ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๗๙

โครงการ
สภาพแวดล้อมดี
สุขภาพดีชีวีมีสุข
สนุกกับการเรียน
-นวัตกรรม
NEW DAN

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยคานึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง
๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ๓ ถึง ๔

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยคานึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง
๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ๓ ถึง ๔

(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
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

๘๐

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ

ที่

ตัวบ่งชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
สรุปมาตรฐาน

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ ที่ได้
ในระดับ ๓
ขึ้นไป
๑๐๐
๐.๕๐

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๕

ดีเยี่ยม

๙๗.๙๐

๐.๔๘

๕

ดีเยี่ยม

๙๖.๗๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๙๗.๖๗

๐.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

๙๙.๖๑
๙๖.๗๑

๐.๙๙
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล
- ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่าย
ปกครอง สถิติการมาเรียน
- เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- สรุปผลการบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(สสส.)

๘๑

ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการใช้หอ้ งพยาบาล
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- เอกสารข้อมูล สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน
- แบบรายงานผล การดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
-

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- แฟ้มประวัติ ผลการประเมินตนเอง สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน สมุดบันทึกความดี
- ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕
- สมุดประจาตัวนักเรียน รายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แบบประเมินตนเองของนักเรียนรายบุคคล
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖
- โครงการพัฒนาผูเ้ รียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา นันทนาการ
- เกียรติบัตรการแข่งขัน ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ระดับจังหวัด ระดับภาค
- คาสั่งการได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา ศิลปะ จังหวัดราชบุรี
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ผู้เรียนมีการพัฒนาทางร่างกายเจริญเติ บโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้าหนัก
ส่ ว นสู งกั บ อายุ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และมี ผ ลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข
ต่าง ๆ รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคและ
อุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้
ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความพยามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุข
จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่ งผลเสี ยต่อ
ตนเองและผู้อื่น ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ

๘๒

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเอง และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากศิลปะ ดนตรี กีฬา และหรือนันทนาการในชีวิตประจาวันได้
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
สุนทรียภาพ มีสุขนิสัยดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ
ดีเยี่ยม
๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๙๐ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ รูจ้ ักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๗ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ ร้อยละ ๑๐๐
ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การ
รณรงค์ให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และส่งเสริมให้นักเรียน
เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสาหรับการเจริญเติบโตที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สสส. หรือกรมอนามัย โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและร้านค้าในโรงเรียนสนับสนุนและจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีสว่ นร่วมทางด้านศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการกีฬา อย่างทั่วถึง
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่

ตัวบ่งชี้

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ ที่ได้
ในระดับ ๓
ขึ้นไป
๘๗.๒๓
๑.๗๔

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๔

ดีมาก

๘๓

๒.๒ เอือ้ อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๙๕.๕๕
๐.๙๖
๕
ดีเยี่ยม
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๙๖.๗๑
๐.๙๗
๕
ดีเยี่ยม
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
๙๕.๕๕
๐.๙๖
๕
ดีเยี่ยม
สิ่งแวดล้อม
สรุปมาตรฐาน
๕
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- สรุปรายงานผลลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๘ ประการ)
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์
- แบบบันทึกคุณลักษณะผูเ้ รียนที่ปฏิบัติตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แบบบันทึกลักษณะอันพึง
ประสงค์
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- สมุดบันทึกส่ง-คืนของ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แบบบันทึกลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- สมาทานศีลตอนเช้า
- การทาบุญโรงเรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรมต่างๆ เช่น ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย โล่ เกียรติบัตร รางวัล
- สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. วิธีการพัฒนา

๘๔

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆและส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม
อย่างหลากหลาย โดยให้ผู้ เรียนทุ กคนมีส่ ว นร่ ว ม และตระหนั กถึงความส าคัญ ของการเป็น คนดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการศึกษาดูงาน และอยู่ค่ายนอก
สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และร่วมกันทางานอย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษามีนโยบาย
จัดการศึกษาให้ผู้ เรี ยนมีจิตอาสาเพื่ อ สั งคม การปลู กฝั งให้ผู้ เรี ยนตระหนักถึงการใช้ ท รัพ ยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยการปิดน้า ปิดไฟ ปิดพัดลม ในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้และเปิดเมื่อมีความ
จาเป็น การเลิกใช้แก้วน้า/ถุงพลาสติกที่ ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะที่ยากต่อการกาจัด และส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย โดยมีครูเป็น แบบอย่างให้ ผู้ เรียนพบเห็นการยิ้มไหว้ทักทายกันใน
โรงเรียนอยู่เสมอ และให้ผู้เรียนทุกชั้นฝึกการกราบไหว้ การแสดงความเคารพ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ
๙๕ เอื้ออาทรผู้อื่น กตัญ ญู กตเวที และยอมรับความคิดและวัฒ นธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๒๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๕๕ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๕๕ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาสาระหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน การทาวิจัยในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
รวมทั้งพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง

ที่

ตัวบ่งชี้

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ ที่ได้
ในระดับ ๓
ขึ้นไป

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๘๕

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๙๖.๓๒
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
๘๕.๑๐
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๙๖.๓๒
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๙๖.๗๑
สรุปมาตรฐาน
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- บันทึกการอ่าน(นักเรียน)
- สถิติการใช้บริการห้องสมุด
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
- บันทึกการใช้สารสนเทศ
- ภาพถ่าย
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- บันทึกการอ่าน
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรูภ
้ ายในและภายนอกสถานศึกษา
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภาพถ่าย
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร รางวัล
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- โครงงานของนักเรียน ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- วุฒิบัตร เกียรติบัตร ภาพถ่าย
๑. วิธีการพัฒนา

๑.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๐.๙๗

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านโดยการทาบันทึก รักการ
อ่านของนักเรียนทุกคน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อ

๘๖

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์สืบค้นในห้องปฏิบัติการต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการสืบค้นและทางานในการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และนาเสนอข้อมูล และหรือผลงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาความรู้จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะและผลงานทาง
วิชาการ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งประเภททีมและรายบุคคล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๓ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสือ่ ต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๑๐ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ เรียนรู้รว่ มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรู้
ระหว่างกัน
๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานตามความเหมาะสมของรายวิชา เพือ่ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองโดยมีครูให้คาแนะนา การจัดแข่งขันบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการประกวดผลงานจากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆตลอดจนผู้เรียนสามารถนาเสนอ
ผลงานจากการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ด้วยตนเอง ต่อสาธารณชนได้

๘๗

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ที่

ตัวบ่งชี้

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ใน ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๔.๙๗
๑.๘๙

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๕
ดีเยี่ยม

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
๙๑.๘๗
๐.๙๒
๕
ดีเยี่ยม
วิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
๙๕.๗๔
๐.๙๖
๕
ดีเยี่ยม
โดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
๙๖.๓๒
๐.๙๖
๕
ดีเยี่ยม
ความภาคภูมิใจ
สรุปมาตรฐาน
๕
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- รายงานสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ตรวจผลงาน ชิน้ งาน โครงงานของผู้เรียน
- แบบประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาผูเ้ รียน
- เอกสาร/หลักฐานการวัดผลประเมินผล
- รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ โครงงาน
- ชิ้นงาน/ผลงานของผูเ้ รียน เช่น ผังความคิด รายงาน เรียงความ สื่อ สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการนาเสนอ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด

๘๘

- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- แบบสรุปรายงานร้อยละของผู้เรียนที่ผา่ นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
- รายงานประจาปีของสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีนโยบายเน้นให้ผู้เรียนได้คิดเป็น และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติและ
สมเหตุสมผล โดยได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจาปีแยกระบุตามโครงการกิจกรรม งบประมาณ
มีปฏิทินปฏิบัตงิ านตามโครงการ และรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ สถานศึกษาส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจในการแก้ปัญหา การทางานร่วมกัน นาเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถสรุปความ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม
๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๙๗ ที่สามารถสรุปความคิดจากเรือ่ งที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๘๗ ที่สามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๗๔ ที่สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

๘๙

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ด้วยการอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดทุกรายวิชา มีการทดสอบ
ผู้เรียนด้านการคิด เพือ่ ประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตร และมีการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
สรุปมาตรฐาน

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ ที่ได้
ในระดับ ๓
ขึ้นไป
๓.๐๐
๐.๖๐

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๓

ดี

๔.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๔.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๐.๔๐

๒
๓

พอใช้
ดี

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนเพือ่ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผูเ้ รียนทุกกลุ่มสาระ และทุก
ระดับชั้นปีปจั จุบันและที่ผ่านมา

๙๐

- รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามเป้าหมายสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระ และทุกระดับชั้นในปีปจั จุบัน และปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ
- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
- แบบสอบถามความคิดเห็น ผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับชั้นเรียน
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับโรงเรียน
- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ของผูเ้ รียนชั้นที่มี
การทดสอบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
- เปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็น สาคัญ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดการสอนเสริมทุกรายวิชาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของวัน ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าจากสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ
ได้แก่ค่ายคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและนอก
๒. ผลการพัฒนา
จากการด าเนิ น การพั ฒ นาการจัด การเรีย นการสอนและการจั ดโครงการ/กิ จกรรมอย่ าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับชั้น ช่วยพั ฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นและ
เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕
ในระดับ ดี

๙๑

๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๓.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๒.๐๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร และจัดโครงการส่งเสริม การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนให้มีผลการประเมินตามเกณฑ์ใน
ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้และมี
เจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ใน ที่ได้
ระดับ ๓ ขึน้ ไป
๙๒.๐๗
๑.๘๔
๙๘.๖๔
๐.๙๙
๙๘.๖๔

๐.๙๙

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
๕
๕

ความ
หมาย

๕

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๙๒

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
สรุปมาตรฐาน

๙๖.๓๒

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- ทักษะงานทักษะชีวิต
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน
- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- แฟ้มสะสมผลงานของผูเ้ รียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน
- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- แฟ้มสะสมผลงานของผูเ้ รียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน
- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- ทักษะงานทักษะชีวิต
- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน
- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน
๑. วิธีการพัฒนา

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

๙๓

สถานศึกษามีนโยบายให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการทางาน ดาเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน
การทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดจน
สาเร็จอย่างมีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ทางานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่ งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนทางานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถ
ในการวางแผนการทางาน ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
การท างานเป็ น ระยะ ๆ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา อุ ป สรรคในการท างาน จนงานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณ ภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และ
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนยอมรับในคาวิพากษ์ วิจารณ์ ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสาเร็จ
ของผลงาน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดแผนการเรียนและโครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือ่ ให้ผู้เรียนวางแผนการ
ทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ทางานร่วมกันและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ผลปรากฏว่า ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๗ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๔ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๔ ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการพั ฒ นาผู้ เรียนให้มีทักษะด้านการงานอาชีพ ที่ส ามารถนาไป
ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดแผนการเรียนวิชาเลือกการงานอาชีพตามความ
สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน แล้วเปิดแผนการเรียนตามที่ผู้เรียน
ต้องการ โดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอ และมีการนิเทศกากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

๙๔

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน

ร้อยละของ คะแนน
นักเรียนทีอ่ ยู่ ที่ได้
ในระดับ ๓
ขึ้นไป
๑๐๐
๑.๐๐

๙๓.๙๓

๐.๙๓

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

๙๐.๙๐

๑.๗๗

๔

ดีมาก

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๙๕

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
สรุปมาตรฐาน

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกหลังการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- แบบสารวจข้อมูล สือ่ นวัตกรรม
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู้
- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- แบบสารวจข้อมูล สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู/้ บันทึกผลหลังการทากิจกรรมและพัฒนาการของผูเ้ รียน
- ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน

๙๖

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
- แผนงาน/โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทึกให้คาปรึกษา บันทึกการเยี่ยมบ้าน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗
- รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละคน
- เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใช้พัฒนา/แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
- ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานตามวิทยฐานะ
ตาแหน่ง
- ทะเบียนประวัติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙
- บันทึกเวลาปฏิบัตงิ านของข้าราชการ
- คาสั่งปฏิบัติการสอน
- บันทึกการสอนแทน
- ผลการแข่งขันความเป็นเลิศตัง้ แต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตาแหน่ง
ด้ว ยความมุ่ งมั่น ทุ่ มเทการสอนอย่ างเต็ม เวลา และเต็ มความสามารถเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้บ รรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลั กสู ตรอย่างรอบด้าน กาหนดเป้าหมายในการพั ฒ นา
คุณ ภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาบู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละประเมิ น ผลที่ มุ่ งเน้ น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมครูให้ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่และเพิ่มศักยภาพ
ของครู ทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

๙๗

เกิดประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนและครูได้รับรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร เป็นจานวน
มากและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม
๗.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูร้อยละ ๙๓.๙๓ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูร้อยละ ๙๐.๙๐ มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๕.๕ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูร้อยละ ๑๐๐ ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูให้สงู ขึ้น เพือ่ ให้ครูนาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาผูเ้ รียนด้วยการจัดโครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมครูให้ดาเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดยมีการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และใช้ผลในการปรับการสอน
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความ
หมาย

๙๘

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
สรุปมาตรฐาน

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา
- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการต่างๆ
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

๙๙

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก
- คาสั่งโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการ
วิจัย
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการต่างๆ
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานการดาเนินงานของ
โรงเรียน
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้าย
นิเทศติดตามกับกางาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน หนังสือเชิญประชุม
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริห ารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต เป็นผู้นา มีความสามารถในการริเริ่ม
วิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ แนะนาให้บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่ วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดาเนินงาน
ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม กากับ
และประเมินผลการดาเนินงาน และสร้างขวัญ กาลั งใจในการปฏิ บั ติงาน แนะนา ให้ คาปรึกษาทาง
วิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการ
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ ประเมินและนาผลการประเมินไปพั ฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาทาการ
ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารบุคคล และงานด้านบริหาร มีการ
ดาเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงาน และรายงานผลประจาปีตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการนาผลการประเมินไปพั ฒ นาและปรั บปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนได้ดาเนินการเพือ่ ให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง
๒. ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครู
๓. จัดทาแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
๔. บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๑๐๑

๕. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทาง
วิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สามารถ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผู้บริหารวางแผนที่จะดาเนินการโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ผู้บริหารมีแนวคิดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการดาเนินงาน
ด้านวิชาการสร้างขวัญและกาลังใจ และจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คะแนน
เทียบ
ความ
ที่
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ระดับ
หมาย
คุณภาพ
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
๒.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
กาหนด
๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา กากับติดตาม ดูแล และ
๐.๘๐
๔
ดีมาก
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๑.๖๐
๔
ดีมาก
สถานศึกษา
สรุปมาตรฐาน
๔
ดีมาก
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกรายงานการประชุม คาสั่งต่างๆ
- ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน
- ภาพถ่าย แผ่นพับ

๑๐๒

- ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกรายงานการประชุม คาสั่งต่างๆ
- ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน
- แบบสารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย แผ่นพับ ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน
- ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร
- บอร์ดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- แผนการจัดการเรียนรู้
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม คาสั่งต่างๆ
- แบบสารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
- หนังสือเชิญประชุม รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการ
ใช้แหล่งเรียนรู้
- การประชุมระบบเครือข่ายผูป้ กครอง
- ภาพถ่าย แผ่นพับ
- การจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๑. วิธีการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสั งกัดเขตพื้ น ที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่ นๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการกากับ ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ

๑๐๓

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๖ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิ บัติงานของ
สถานศึกษา กากับ ดูแล ติดตามกระบวนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ดาเนินการ การแก้ไขปัญ หา ตลอดจนการควบคุม กากับ ติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมในการวาง
แนวทาง นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โรงเรียนได้ดาเนินการเพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
๑.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๑.๒ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๑.๓ จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
๑.๔ จัดการประชุมศิษย์เก่า
๑.๕ จัดทาสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๑.๖ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๑.๗ มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
๑.๘ เชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรมวันสาคัญ ฯลฯ
๒. ผลการพัฒนา
จากการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและต่อเนือ่ งส่งผลให้การดาเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และจะนาข้อเสนอแนะมาพัฒนา

๑๐๔

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เช่นการเพิ่มแผนการเรียนตามความสนใจและการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขัดสนให้มากขึ้นพัฒนาหลักสูตรให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นมากขึ้น

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ

คะแนน
ที่ได้
๒.๐๐
๒.๐๐

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
๕
๕

ความ
หมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐๕

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
สรุปมาตรฐาน
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา
- การจัดทาหลักสูตร
- การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
- การติดตามผลการใช้หลักสูตร
- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม/คาสัง่
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- หลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดทาโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
- การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
- ป้ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คู่มือดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามแผนโครงการ กิจกรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๖

- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจดั การเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คาสั่ง
- ปฏิทินการนิเทศ
- บันทึกการประชุม
- เครื่องมือสาหรับการนิเทศภายใน
- บันทึกการนิเทศและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คาสั่ง เอกสารข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองและจาแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้ รียนตามสภาพอย่างเหมาะสม
- บันทึกการประสานและส่งต่อการแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นาเป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นโดยการจัดบูรณาการตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเพาะเชื้อเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวในอาเอจอมบึง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต ทาให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความ
ภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
มีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียนผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือ
ความต้อ งการ ตามความถนั ด ความสามารถ ความสนใจ ภายใต้ สั ดส่ ว นเวลาเรีย นตามโครงสร้าง
หลักสูตร มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับ

๑๐๗

บริการอย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามกากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ
การจัดการเรี ยนรู้ม าเป็น ข้อ มูล ในการพั ฒ นาผู้ เรีย น และปรั บปรุ งการเรีย นการสอนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพั ฒ นาผู้เ รียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมที่จัดเพื่ อตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม) มีหลากหลาย และผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสเลือกเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง และจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ชุมชน และสังคม สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึก ษาสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิด การลงมือ
ทางานในสถานการณ์ จริ งหรือ ใกล้ เคียงความเป็ น จริ งให้ ผู้ เรียนได้ใช้การวิจัยในการเรียนรู้ และการ
แก้ปัญหา จนผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามกากับการใช้
หลักสูตร โดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีแผนการนิเทศ ติดตามกากับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง นาผลการ
นิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศจากผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนครูผู้สอน สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ
ถนัด ความสนใจ ความพร้อม เพื่ อให้ผู้เรียนมีภู มิคุ้มกัน สามารถเรียนรู้ พั ฒนาตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
๒. นิเทศการสอน
๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์
๖. พัฒนาการเรียนในการสร้างสือ่ นวัตกรรม
๗. วิจัยในชั้นเรียน
๘. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. ผลการพัฒนา
จากการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ทาให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้และประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมที่สนใจ ทาให้มีความสุขกับการเรียน การจัดให้มีการนิเทศภายในช่วยพัฒนาการจัดการ

๑๐๘

เรียนการสอนของครู ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทาให้ครูสามารถ
แก้ปัญหาของผูเ้ รียนได้มากขึน้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
มุ่งส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
สรุปมาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้
๔.๐๐

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
๕

ดีเยี่ยม

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๔

ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- แฟ้มเอกสาร แผนการปฏิบัตกิ ารประจาปี โครงการ กิจกรรม
- แบบบันทึกการกากับติดตามงานอาคารสถานที่
- บันทึกการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แบบสารวจและสรุปความพึงพอใจ
- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้

ความ
หมาย

๑๐๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- สมุดเยี่ยม รายงานประจาปีของสถานศึกษา
- รางวัลต่างๆที่ได้รับ หรือประกาศเกียรติคุณ
- การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กรต่างๆ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- รายงานโครงการ รายงานประจาปีของโรงเรียน สมุดคาสั่ง
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติการใช้หอ้ งสมุด
- สถิติการใช้สอื่ สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ของผู้เรียน
- ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้หอ้ งสมุด สือ่ เทคโนโลยี สารสนเทศในห้องสมุด
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดีนาไปสู่การ
พั ฒ นาผู้ เรี ยนทุ ก ด้าน ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและหรื อ เรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่
ห้อ งเรียน ห้อ งปฏิ บัติการ ห้อ งสมุด อาคารเรี ยน อาคารประกอบ แหล่ งเรียนรู้ การบริ การสื่อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การส่ งเสริ ม สุ ขภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู้ เรี ย นสถานศึ ก ษามี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑๑๐

๑. สถานศึกษาน่าอยู่
๒. บรรยากาศสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์
๔. ปรับปรุงห้องภาษาไทย
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๖. พัฒนาและซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
๗. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
๘. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดสภาพแวดล้อ มและการบริการอย่างหลากหลายเพื่ อให้ผู้เรียนมีแหล่ งเรียนรู้ มี
อาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ ส่ งผลให้ผู้ เรียนได้รับการพั ฒ นาเต็มศักยภาพ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ด้ว ยตนเองและมีกิจกรรม/โครงการที่ ให้ เรี ยนรู้แบบมีส่ วนร่ว ม มีผ ลการประเมิน คุณ ภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
มุ่งส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน
จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการดาเนินงานต่างๆอย่างเพียงพอ

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
๑๒.๒ การจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน
ที่ได้

ความ
หมาย

๐.๘๐
๐.๘๐

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
๔
๔

๐.๘๐

๔

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

๑๑๑

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
สรุปมาตรฐาน

๐.๔๐

๔

ดีมาก

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- คาสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนด
- รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
- การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา
- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕
- แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี และเอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

๑๑๒

- รายงานดาเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖
- แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- สรุปรายงานประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา
ดาเนินการจัดองค์กร โครงสร้างระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบดังนี้
๑. จั ด ท าแผนภู มิ ก ารจั ด องค์ ก รและโครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว สู งและ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ จัดทาแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรวมทั้งจัดทาคาสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดทาระเบียบรองรับการ
บริหารที่มีความคล่อ งตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและดาเนินการอย่างเป็นระบบ จัดการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และระบบบริหารงาน
ทั่วไป ด้วยระบบคุณภาพ PDCA
๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อกรใช้งาน จัดการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนา จัดปัจจัยพื้นฐาน บุคคลกร
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โปรแกรมและสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอเหมาะสมและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบอย่างต่อ เนื่อง จัดเก็บและพั ฒนาข้อมูล สารสนเทศ ที่คลอบคลุมงานด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคคลากร การบริหารงานทั่วไปและข้อมูล สนับสนุนต่างๆ ที่เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
๓. จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จัดระบบกลไกและมีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จัดระบบกลไกและมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ได้รับการประเมินทั้งภายในภายนอกตามกฎกระทรวงและเผยแพร่ผลประเมินอย่าง
กว้ า งขวาง น าผลการติ ด ตามและประเมิ น ภายในและภายนอกไปปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดระบบงานบริหารงานบุคลากรที่
มีคุณภาพ จัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ จัดระบบการประเมิน การนิเทศ การปฏิบัติงานและข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
บุคลากรเพื่อการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและทั่วถึง

๑๑๓

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการและส่งผลต่อการประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ มี
ดังนี้
๑. พัฒนาระบบของผู้บริหารทั้ง ๕ งาน
๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความครอบคลุมทุกตัว
บ่งชี้ โดยจัดอบรมครูและบุคลากรให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณ ภาพภายในตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง สรรหาคณะทางานประกันคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการ
ทางานเพื่อให้ระบบงานประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการประกันคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะมาพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างจริงจัง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
สรุปมาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้
๔.๐๐

๕.๐๐

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๔
ดีมาก

๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

๑๑๔

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- บันทึกรายงานการประชุม การนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
- เอกสารเผยแพร่ความรู้
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- บันทึกรายงานการประชุม การนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
- หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
- รายงานการประชุม
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แผ่นพับ วารสาร
- ป้ายนิเทศกิจกรรมต่างๆ
- เชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
- โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรนอกสถานศึกษา
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการกาหนดวิธีการหรือ ขั้นตอนการดาเนินงานการพั ฒ นาแหล่ งเรี ยนรู้ภ ายใน
สถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อ ย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้ เรียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น
อ่านหนังสือหรือ วารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟั งวิทยุที่มีสาระ
ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหา

๑๑๕

ข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรี ยนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วธิ ี
ดาเนินงานโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. แหล่งเรียนรู้สลู่ ูกด่าน
๑.๑ สวนธรรมน่ารู้
๑.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑.๓ ป้ายสื่อความรู้
๑.๔ พระราชดารัสการศึกษาน่าเรียนรู้
๒. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
๑.๑ สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๑.๒ แหล่งเรียนรูจ้ ากชุมชน
๑.๓ ความภูมิใจในท้องถิ่น
๑.๔ ครูท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
๑.๑ ห้องสมุดชุมชน
๑.๒ ลานกีฬาชุมชน
๑.๓ อาชีพเพื่อชุมชน
๑.๔ ลูกหลานปลอดภัยในชุมชน
๑.๕ เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินกิจกรรมสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้วิธีดาเนินงาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

๑๑๖

โรงเรียนวางแผนที่จะดาเนินการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นต่างๆ ให้ผู้เรียนและชุมชนศึกษาหาความรู้
จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
คะแนน
เทียบ
ความ
ที่
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ระดับ
หมาย
คุณภาพ
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ๓.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตาม
๒.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
สรุปมาตรฐาน
๕
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑

๑๑๗

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฎิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานสรุปการประเมินโครงการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
- รายงานการปฏิ บั ติงานประจาปีที่ แสดงให้ เห็น ถึงการมีส่ ว นร่ วมในการดาเนิ นงานและ
ผลส าเร็จ ของการดาเนิ น งานและผลส าเร็จ ของการดาเนิ น งานที่ป รากฏสอดคล้ อ งกั บ
เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา จุ ด เน้ น เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ โครงการ กิ จ กรรมและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
- รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินงาน โครงการ กิจกรรม
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี น โยบายเน้ น บริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทั้ งภายในโรงเรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรชุมชน สถานศึกษาบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ๕ ฝ่าย
คือ
๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ
๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณ
๓. แผนงานและประกันคุณภาพ
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๕. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบในเรื่องที่มีความสาคัญมีการร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดทาแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน กาหนด
ตัว ชี้ วัดความส าเร็ จและแผนด าเนิ น การ มี แผนปฏิ บั ติงานประจ าปี แยกระบุ ร ายโครงการกิจกรรม
งบประมาณ มีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ บันทึกการปฏิบัติงาน และมีการรายงานสรุปผลการ
ด าเนิ น โครงการ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ก ารท างานเป็ น ที ม โดยแต่ ง ตั้ ง มอบหมายให้

๑๑๘

คณะทางานตามความถนัดและความสนใจ เช่น คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีการประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกันทางาน ร่วมกันแก้ไขปัญ หาและรับผิดชอบ
ร่วมกัน
โรงเรียนมีคาสั่งมอบหมายผู้ทาหน้าที่กากับดูแล และผู้บริหารมีการนิเทศงานด้วยตนเอง มีการ
สารวจจัดทาข้อมูลสถานศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน จัดทาสารสนเทศโรงเรียน มีบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการนาผลการประเมินงาน โครงการ ในปีก่อนๆ
มาปรับปรุงการทากิจกรรม
สถานศึกษาได้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมติดตามงานกิจการภายในสถานศึกษา
๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดระบบการประเมินเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
๓. ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดมทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วน
๔. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
๕. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
๒. ผลการพัฒนา
จากการจั ด ท าโครงการกิ จ กรรมอย่ างหลากหลายส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ ต ามเป้ า หมาย
วิสั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา และจุ ด เน้ น ของสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ เรี ย นมี ค วามรอบรู้ มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถทางวิชาการ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นจานวนมากได้ทุนสนับสนุนโครงการจากภายนอก อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปีทาให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาวางแผนที่จะดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิ จกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู
เป็นแกนนาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

๑๑๙

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่จบออกไปประกอบอาชีพ โดย
มีโครงการที่ส่งสริมทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สรุปมาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้
๓.๐๐
๒.๐๐

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ
๕
ดีเยี่ยม
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑
- บันทึกการประชุม
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฎิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สารสนเทศโรงเรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒
- บันทึกการประชุม
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฎิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน(นวัตกรรม NEW DAN)
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

๑๒๐

- บันทึกนิเทศติดตาม ผลการดาเนินงาน

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกาหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกาหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญ หาสั งคมที่เปลี่ยนไป เช่น การ
ปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรการส่งเสริมและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. คุณภาพคนไทยยุคใหม่
๒. ระบบการบริหารจัดการใหม่ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. นิเทศกากับดูแลติดตาม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฎิรูปการศึกษา ส่งผลให้
เกิดการพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ที่ ๑๕ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาวางแผนที่จะดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู
เป็นแกนนาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

๑๒๑

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม











๑๒๒

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ พัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
(มาตรฐานเพิ่มเติม ถ้ามี)
คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

















๑๒๓

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานภาพรวมในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คะแนนที่ได้ ๙๒.๙๑

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๔.๑ สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้ดาเนินการวางแผนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหาร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมทา โดยมอบหมายให้ฝ่าย
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัด
กิจกรรมเพื่ อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพั ฒ นาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบของการ

๑๒๔

ประชุม อบรม เข้าค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยเรียน ให้
สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และแสดง
ความสามารถทางวิช าการ ตามศั ก ยภาพและความสนใจ อย่ างเต็ ม ความสามารถ รวมถึ งการจั ด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนและอินเทอร์เน็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้
ตลอดเวลาเรียน การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากรในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมกีฬา ดังนั้นเวลาหลังเลิกเรียนแต่ละวันนักเรียนที่สนใจเรื่องกีฬา
ประเภทต่างๆ จะใช้เวลาว่างในตอนเย็นซ้อมกีฬาที่ตนสนใจและฝึกซ้ อมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสนใจ
การร่วมมือกันในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง การดาเนินการดังกล่าว
เหล่านี้ ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ อยู่ในระดับดี ถึงดี
มาก ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลการพัฒนาเกือบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และรางวัลจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ การแข่งขันกีฬาและศิลปะซึ่ง
ทางโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
๔.๒ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๑. ด้านผู้เรียน
๑.๑ จุดเด่น
- โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ตามความต้องการของตนเอง
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย
- ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
- ผู้เรียนมีความสามารถ ทางด้านกีฬา ศิลปะ เป็นอย่างยิ่ง
๑.๒ จุดทีค่ วรพัฒนา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ และศิลปศึกษา ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ควร
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๒๕

๑.๓ เงื่อนไขทีท่ าให้สาเร็จ
โรงเรียนมีการสนับสนุนด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายใน มีความถนัด
และความสนใจ ประกอบทั้งบุคลากรครูมีความสามารถด้านดังกล่าวหลายท่าน
โรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกาลังกายอยู่เป็นประจา
โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการประสบการณ์
ในการเล่นกีฬา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีและมีคุณธรรมโดยการจัดอบรมระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นประจาหน้าเสาธงและในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในวันศุกร์ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญของชาติ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาทุกคน มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทาความดีโดยครูให้
คะแนนในสมุดบันทึกความดี
๑.๔ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะจาเป็นทางด้านวิชาการมากขึ้น ผู้สอนจึงควรจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และสรุปประเด็นการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิม ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ควรพัฒนาโดยการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จาเป็นในการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียน ผู้สอนควรมีรูปแบบการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เห็นความสาคัญ ประโยชน์ของการฝึกทักษะด้านต่างๆ
๒. ด้านสถานศึกษา
๒.๑ จุดเด่น
- โรงเรียนมีการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และตอบสนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการทางานในรูปแบบ
ของครูที่ปรึกษาที่สามารถรู้และเข้าใจ สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนได้
- โรงเรี ยนมีการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ หลายหลาย ส่ งเสริ มการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแสดงออกได้เต็มตามความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม
- โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๒ จุดทีค่ วรพัฒนา

๑๒๖

โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้น นอกเหนือจากระบบดูแล
นักเรียน แล้ว ควรจะพัฒนาระบบการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ เงื่อนไขทีท่ าให้สาเร็จ
การวางแผนการดาเนินการ งบประมาณในการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
การศึกษา และความร่วมมือของบุคลากรทั้งในโรงเรียน และชุมชน
โรงเรี ยนส่ งเสริ ม กิ จกรรมดู แลรั ก ษาเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยมี การแบ่ งเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเรียนดูแลรักษาความสะอาด และพั ฒนา
ปรั บปรุงให้มีบรรยากาศที่ส วยงามเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีโครงการประกวด
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
๒.๔ ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาการดาเนินงานด้านการนิเทศ กากับติดตามให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของการส่งเสริมให้การทางานมีระบบที่ชัดเจน สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรงกับความ
ต้องการมากขึ้น
๓ . ด้านครู
๓.๑ จุดเด่น
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาการศึกษา มีความรู้ในการบริหารและการ
จั ด การ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามเป็ น ผู้ น าในรู ป แบบลั ก ษณะ
ประชาธิปไตย โดยคานึงถึงหลักเหตุผลและความถูกต้อง สามารถให้คาปรึกษา นิเทศการ
บริหารงานวิชาการและ กิจกรรมต่างๆได้ดี
- ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับสภาพของผูเ้ รียน
- ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามที่ตนเองถนัด โดยเฉพาะครูผสู้ อนด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา ที่พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ
๓.๒ จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรสนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้มาก
ขึ้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมีการนิเทศ กากับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น
๓.๓ เงื่อนไขทีท่ าให้สาเร็จ
มีงบประมาณที่พียงพอ การนิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแรงจูงใจให้
ครูผู้สอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จ

๑๒๗

๓.๔ ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และการแสวงหาความรู้จากเอกสาร
ตารา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- ควรมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่ น สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพี ยงพอ และมี
ประสิทธิภาพพอที่ครูจะนาไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๔.๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
๑. ด้านผู้เรียน
๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๒.๑ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
๓.๑ สร้างนิสยั การรักการอ่าน การรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
๔.๑ สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพือ่ เป็นชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน
๒. ด้านสถานศึกษา
๒.๑ ยมุ่งส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล
อย่างชัดเจน
๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการดาเนินงานต่างๆอย่างเพียงพอ
๓. ด้านครู
๓.๑ พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและให้เหมาะสมกับท้องถิ่นมากขึ้น
๓.๒ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๓.๔ ส่งเสริมการทาวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผูเ้ รียน
๓.๕ ผู้บริหารส่งเสริมการดาเนินงานด้านวิชาการ
๓.๖ สร้างขวัญและกาลังใจ และจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
๔.๔ ความต้องการช่วยเหลือ
๑. บุคลากรครู โรงเรียนมีครูไม่เพี ยงพอต่อ ความต้อ งการ เนื่อ งจากโรงเรียนมีปริมาณ
จานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นการมีครูไม่เพียงพอ จะทาให้การจัดการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนไม่สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง

๑๒๘

๒. สื่ อ และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นขาดแคลนอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการศึกษาปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ICT มากขึ้น ครูจัดทาและผลิต
สื่อการเรียนการสอนตามนโยบาย แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อนั้นๆได้
๓. งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเป็นตัวกาหนดทิศทางการดาเนินงานของโรงเรียนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ภาคผนวก

๑๒๙

๑. กาหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กาหนดการประเมิน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ (การกาหนดค่าเป้าหมาย
แนบท้ายประกาศโรงเรียน)
มาตรฐานการศึกษา
มฐ.ที่ ๑/๑-๖
มฐ.ที่ ๒/๑-๔
มฐ.ที่ ๓/๑-๔
มฐ.ที่ ๔/๑-๔

กาหนดค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
กาหนดร้อยละ ๘๕
กาหนดร้อยละ ๘๕
กาหนดร้อยละ ๘๕
กาหนดร้อยละ ๘๕

๑๓๐

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

กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ
กาหนดร้อยละ

๓๐
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่สถานศึกษากาหนด ๒.๐๐
๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา
๒๕๕๘
จานวน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่

๑๓๑

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๖

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป

ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป

๒๔
๐
๓
๙
๐

๘
๑๕
๒๑
๒๕
๒๗

๑๒
๑๙
๒๙
๕
๑๑

๒๔
๑๓
๒๒
๒๑
๖

๑๗
๑๔
๒๕
๑๒
๑๒

๑๒
๑๗
๓
๑๙
๒๒

๖
๑๔
๒
๑๒
๑๕

๓
๑๔
๑
๓
๑๓

๒๑
๔๕
๖
๓๔
๕๐

๑๙.๘๑
๔๒.๔๕
๕.๖๖
๓๒.๐๘
๔๗.๑๗

๑๐๖
๐
๖
๗
๗
๙ ๒๔ ๑๘ ๓๕
๑๐๖ ๑๙ ๑๔ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๑
๑๐๖
๔ ๒๖ ๒๐ ๒๕ ๑๙ ๙
๒
๑
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู)้

๗๗
๔๐
๑๒

๗๒.๖๔
๓๗.๗๔
๑๑.๓๒
๓๓.๖๑

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๑๔
๐
๓
๑๗
๐

๗
๑๘
๒๓
๒๔
๙

๑๑
๖
๒๕
๒๑
๑๐

๙
๑๑
๑๙
๑๘
๑๔

๑๗
๑๔
๒๓
๑๑
๑๙

๒๕
๑๕
๖
๖
๒๐

๑๓
๑๔
๔
๖
๑๖

๗
๒๕
๐
๐
๑๕

๔๕
๕๔
๑๐
๑๒
๕๑

๔๓.๖๙
๕๒.๔๓
๙.๗๑
๑๑.๖๕
๔๙.๕๑

๐
๒๙

๘
๑๒
๔

๖
๗
๙

๖
๙
๑๙

๑๖
๗
๑๐

๑๓
๘
๒๔

๑๕
๑๔
๒๘

๓๙
๑๗
๙

๖๗
๓๙
๖๑

๖๕.๐๕
๓๗.๘๖
๕๙.๒๒

จานวน

๔๑.๑๔
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึน้ ไป ๓ ขึน้ ไป

๑๓๒

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒

๐

จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

๔

๑๕
๑
๐
๑
๙

๑๖
๑๐
๖
๗
๖

๑๐
๑
๕
๔
๗

๑๑
๙
๙
๑๑
๑๑

๑๐
๘
๑๒
๑๖
๙

๗
๑๕
๑๖
๑๘
๔

๖
๗
๑๕
๑๕
๔

๗
๓๑
๑๙
๑๐
๓๒

๒๐
๕๓
๕๐
๔๓
๔๐

๒๔.๓๙
๖๔.๖๓
๖๐.๙๘
๕๒.๔๔
๔๘.๗๘

๙
๑๗
๔

๗
๓
๗

๘
๗
๑๑

๙
๖
๒๒

๑๒
๓
๒๐

๘
๔
๑๐

๑๔
๔
๔

๑๕
๓๘
๔

๓๗
๔๖
๑๘

๔๕.๑๒
๕๖.๑
๒๑.๙๕

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

๔๖.๘

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๒
๙
๕
๒
๓

๗
๔
๗
๑๒
๙

๖
๑๓
๑๓
๓๔
๓

๒๖
๒๘
๓๖
๖๐
๓๔

๓๑.๗๑
๓๔.๑๕
๔๓.๙
๗๓.๑๗
๔๑.๔๖

๘๒
๔
๑
๓
๘ ๑๑ ๑๖ ๑๒
๘๒
๕
๙ ๑๔ ๕ ๒๒ ๑๘ ๘
๘๒
๖
๓
๑
๖
๙ ๒๓ ๒๗
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๒๗
๑
๗

๕๕
๒๗
๕๗

๖๗.๐๗
๓๒.๙๓
๖๙.๕๑
๔๙.๒๔

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒

๑๘
๒๑
๑๒
๑๑
๑๓

๙
๗
๘
๒
๑๓

๑๒
๑๒
๘
๔
๘

๑๕
๕
๑๓
๓
๑๑

๑๓
๑๑
๑๖
๑๔
๒๒

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

๑๓๓

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๖
๐
๐
๕
๔

๒๗
๓
๑๕
๑๓
๑

๑๐
๒
๑๑
๖
๔๑

๕๖
๑๒
๓๑
๓๕
๔๓

๕๗.๑๔
๑๒.๒๔
๓๑.๖๓
๓๕.๗๑
๔๓.๘๘

๙๘
๒๑ ๓๐ ๖
๖
๔
๓ ๑๐
๙๘
๗ ๔๓ ๖
๓
๔ ๑๑ ๑๓
๙๘
๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๑ ๑๔ ๕
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑๘
๑๑
๒

๓๑
๓๕
๒๑

๓๑.๖๓
๓๕.๗๑
๒๑.๔๓
๓๓.๖๗

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๙๘
๙๘
๙๘
๙๘
๙๘

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๙๑
๙๑
๙๑
๙๑

๓
๒๑
๒๘
๖
๘

๗
๒๕
๑๘
๑๐
๑๕

๘
๒๔
๑๒
๒๑
๑๙

๑๘
๑๖
๙
๒๑
๙

๑๙
๗
๕
๑๖
๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๐
๘
๑
๔

๒๙
๑๑
๒๑
๑๕

๓
๒๑
๖
๒๐

๔
๑๐
๑๔
๓

๑๗
๑๐
๑๐
๙

๑๐
๑๑
๑๔
๑๑

๑๙
๙
๑๙
๒๓

๙
๑๑
๖
๖

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป
๕๗
๓๑
๔๖
๔๔

๖๒.๖๔
๓๔.๐๗
๕๐.๕๕
๔๘.๓๕

๑๓๔

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ

๙๑

๓

๒๒

๑๗

๓

๐

๑

๔

๔๑

๔๖

๕๐.๕๕

๙๑
๓
๓ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๑ ๗
๙๑
๕
๑
๓ ๑๒ ๑๙ ๒๓ ๑๕
๙๑
๑๐ ๓๓ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๓๐
๑๓
๔

๔๘
๕๑
๑๙

๕๒.๗๕
๕๖.๐๔
๒๐.๘๘
๔๖.๙๘

๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๗
๕
๑
๑
๑

๕
๗
๕
๔
๒

๔
๖
๓
๓
๑๐

๑๕
๑๗
๔
๒๐
๒๒

๒๔
๒๖
๑๔
๒๘
๔๐

๕๐
๕๔.๑๗
๒๙.๑๗
๕๘.๓๓
๘๓.๓๓

๔๘
๐
๔
๒
๔
๕
๖ ๑๑
๔๘
๑๔ ๒
๐
๐
๒
๔
๕
๔๘
๗
๓
๔ ๑๑ ๙
๕
๔
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑๖
๒๑
๕

๓๓
๓๐
๑๔

๖๘.๗๕
๖๒.๕
๒๙.๑๗
๕๔.๔๓

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๔๘
๔๘
๔๘
๔๘
๔๘

จานวน
นักเรียน

๔
๐
๖
๒
๑

๒
๕
๑๔
๑
๑

๖
๕
๘
๑๒
๓

๕
๓
๗
๕
๘

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ

๑๓๕

การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ที่เข้า
สอบ
๔๗
๔๗
๔๗
๔๗
๔๗

๓ ขึ้นไป

๓ ขึ้นไป

๑๑
๗
๔
๒๒
๒๔

๒๕
๒๑
๑๒
๓๑
๒๔

๕๓.๑๙
๔๔.๖๘
๒๕.๕๓
๖๕.๙๖
๕๑.๐๖

๔๗
๖ ๑๐ ๒
๔
๗
๕
๕
๘
๔๗
๖
๕ ๑๓ ๑๔ ๘
๑
๐
๐
๔๗
๑๖ ๘
๖ ๑๒ ๔
๑
๐
๐
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑๘
๑
๑

๓๘.๓
๒.๑๓
๒.๑๓
๓๕.๓๗

๖
๘
๑๑
๖
๑๕

๗
๑๓
๖
๒
๔

๕
๒
๒
๑
๒

๒
๒
๑๔
๖
๐

๒
๑
๒
๑
๒

๓
๑๐
๔
๕
๐

๑๑
๔
๔
๔
๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๖
๓
๐
๓
๓

๖
๔
๑๔
๑๑
๑๘

๑๖
๗
๒๕
๒๕
๒๗

๔๐
๑๗.๕
๖๒.๕
๖๒.๕
๖๗.๕

๔๐
๐
๐
๘
๘
๗
๘
๖
๓
๔๐
๒
๐
๒
๑
๑
๑
๔ ๒๙
๔๐
๒
๑
๗
๙ ๑๑ ๕
๔
๑
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑๗
๓๔
๑๐

๔๒.๕
๘๕
๒๕
๕๐.๓๑

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๕
๖
๒
๔
๓

๔
๗
๕
๓
๑

๒
๑๑
๕
๒
๓

๗
๖
๓
๓
๓

๕
๒
๗
๗
๒

๕
๑
๔
๗
๗

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

๑๓๖

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๐
๒
๒
๙
๒

๗
๖
๓
๑๓
๒๗

๑๖
๑๕
๑๕
๒๔
๓๐

๔๐
๓๗.๕
๓๗.๕
๖๐
๗๕

๔๐
๐
๕
๑
๐
๓
๕
๓ ๒๓
๔๐
๕
๑
๕
๑
๗
๖
๗
๘
๔๐
๔
๑
๑
๑
๒
๖ ๑๒ ๑๓
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๓๑
๒๑
๓๑

๗๗.๕
๕๒.๕
๗๗.๕
๕๗.๑๙

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๘๓
๘๓
๘๓
๘๓

๙
๒
๕
๑
๐

๕
๗
๓
๐
๐

๖
๓
๖
๒
๔

๔
๑๑
๙
๔
๔

๕
๖
๘
๗
๒

๔
๓
๔
๔
๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๒
๒
๐
๐

๑
๑๓
๕
๕๐

๘
๒๕
๖
๒

๖
๓
๙
๐

๑๑
๒
๑๙
๐

๒๕
๗
๒๐
๖

๑๗
๑๘
๑๖
๖

๑๓
๑๓
๘
๑๙

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป
๓๑
๔๔
๒๙
๗๕

๓๗.๓๕
๕๓.๐๑
๓๔.๙๔
๙๐.๓๖

๑๓๗

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

๘๓

๑

๙

๐

๙

๑๑

๑๐

๒๐

๒๓

๕๓

๖๓.๘๖

๘๓
๑
๑
๒
๙
๕ ๑๑ ๑๑ ๔๓
๘๓
๒ ๑๒ ๐
๖
๙
๔
๗ ๔๓
๘๓
๐
๘
๖
๙ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๙
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๖๕
๕๔
๔๖

๗๘.๓๑
๖๕.๐๖
๕๕.๔๒
๕๙.๗๙

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๒
๑
๑
๑
๑

๐
๑๕
๔
๔๖
๔๓

๑๕
๔๑
๓๑
๖๑
๕๙

๑๘.๒๙
๕๐
๓๗.๘
๗๔.๓๙
๗๑.๙๕

๘๒
๒
๒
๑
๔
๗ ๑๙ ๓๓ ๑๔
๘๒
๐
๓
๑
๒
๖ ๑๒ ๑๔ ๔๔
๘๒
๓ ๒๓ ๗ ๑๐ ๖ ๑๗ ๘
๘
ร้อยละ นักเรียนทีไ่ ด้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)

๖๖
๗๐
๓๓

๘๐.๔๙
๘๕.๓๗
๔๐.๒๔
๕๗.๓๒

จานวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒
๘๒

๘
๘
๖
๗
๖

๑๖
๕
๑๐
๘
๕

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๙
๗
๒๐
๒
๘

๒๒
๒๐
๑๔
๓
๓

๙
๑๕
๑๙
๙
๙

๖
๑๑
๘
๖
๗

จานวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึน้ ไป

๑๓๘

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๑๐๖
๘๒
๙๘
๔๘
๔๐
๘๓
๔๕๗

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๖
๐
๘๒
๐
๙๘
๐
๔๘
๐
๓๙
๑
๘๓
๐
๔๕๖
๑
๙๙.๗๘
๐.๒๒

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๑๐๓
๘๒
๙๑
๔๗
๔๐
๘๒
๔๔๕

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๓
๐
๘๒
๐
๘๙
๒
๒๐
๒๗
๔๐
๐
๘๒
๐
๔๑๖
๒๙
๙๓.๔๘
๖.๕๒

๑๓๙

๓.๖ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สมรรถนะ
๑) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร
๒) ด้านความสามารถใน
การคิด
๓) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา
๔) ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
๕) ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม

๔๕๗

๐

๔๒

๓๕๑

๖๔

๔๕๗

๐

๑๔๓

๒๗๖

๓๘

๔๕๗

๐

๑๐๔

๒๓๔

๑๑๙

๔๕๗

๐

๘๒

๑๗๖

๑๙๙

๔๕๗

๐

๑๒

๑๔๘

๒๙๗

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สมรรถนะ
๑) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร
๒) ด้านความสามารถใน
การคิด
๓) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม

๔๔๕

๐

๓๘

๓๑๒

๙๕

๔๔๕

๐

๑๔๓

๒๘๕

๑๗

๔๔๕

๐

๘๖

๓๐๔

๕๕

๑๔๐

๔) ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
๕) ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

๔๔๕

๐

๖๓

๑๙๖

๑๘๖

๔๔๕

๐

๕

๑๕๗

๒๘๓

๓. ตารางการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน จานวน
นักเรียน นักเรียน
/
/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ครูทอี่ ยู่ จานวน
ในระดับ
ครู
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๓๐.๐๐
๕.๐๐

๒๗.๑๑
๔.๘๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕๑๗

๕๑๗

๑๐๐

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๕๑๔

๕๑๗

๙๗.๙๐

๐.๕๐

๐.๔๘

๕

ดีเยี่ยม

๕๐๐

๕๑๗

๙๖.๗๑

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจกล้าแสดง
ออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ
ตามจินตนาการ

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๕๐๕

๕๑๗

๙๗.๖๗

๑.๐๐

๐.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

๕๑๕

๕๑๗

๙๙.๖๑

๑.๐๐

๐.๙๙

๕

ดีเยี่ยม

๕๐๐

๕๑๗

๙๖.๗๑

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๖๓

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม ทีพ่ ึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอือ้ อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๔๕๑

๕๑๗

๘๗.๒๓

๒.๐๐

๑.๗๔

๔

ดีมาก

๔๙๔

๕๑๗

๙๕.๕๕

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕๐๐

๕๑๗

๙๖.๗๑

๑.๐๐

๐.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

๔๙๔

๕๑๗

๙๕.๕๕

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๗๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๒

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง
ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่
การเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิด สร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล

๔๙๘

๕๑๗

๙๖.๓๒

๒.๐๐

๑.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๔๔๐

๕๑๗

๘๕.๑๐

๑.๐๐

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๔๙๘

๕๑๗

๙๖.๓๒

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕๐๐

๕๑๗

๙๖.๗๑

๑.๐๐

๐.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๗๓

๕

ดีเยี่ยม

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดย

๔๙๑

๒.๐๐

๑.๘๙

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง

๕๑๗

๙๔.๙๗

๑๔๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

การพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิดวิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธี
การของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้
ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี
ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๔๗๕

๕๑๗

๙๑.๘๗

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๔๙๕

๕๑๗

๙๕.๗๔

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๙๘

๕๑๗

๙๖.๓๒

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๓.๔๐

๓

ดี

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไป
ตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์

๓.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๐

๓

ดี

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนไปตาม
เกณฑ์

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๑๔๔

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต

๒.๐๐

๑.๐๐

๐.๔๐

๒

พอใช้

๕.๐๐

๔.๗๘

๕

ดีเยี่ยม

๖.๑ วางแผนการทางานและ
๔๗๖
๕๑๗
ดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข
๔๙๕
๕๑๗
มุง่ มั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
๕๑๐
๕๑๗
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
๔๙๘
๕๑๗
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้า
ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๙๒.๐๗

๒.๐๐

๑.๘๔

๕

ดีเยี่ยม

๙๘.๖๔

๑.๐๐

๐.๙๙

๕

ดีเยี่ยม

๙๘.๖๔
๙๖.๓๒

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๙
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕๐.๐๐
๑๐.๐๐

๔๖.๘๐
๙.๗๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๗.๑ ครูมีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

๓๓

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

๓๓

๑๐๐

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๑๔๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านความรู้ ทักษะกระบวน
การสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียน
เป็นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูล
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
๗.๔ ครูใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูม-ิ ปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๓๑

๓๓

๙๓.๙๓

๑.๐๐

๐.๙๓

๓๐

๓๓

๙๐.๙๐

๒.๐๐

๓๓

๓๓

๑๐๐

๓๓

๓๓

๓๓

๓๓

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๕

ดีเยี่ยม

๑.๗๗

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการ จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริหาร
ปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป
๓๓

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด
๓๓

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓๓

๓๓

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓๓

๓๓

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการการ
สถานศึกษา กากับติดตาม
ดูแล และขับเคลือ่ นการ

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๔๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑๔๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา
มีการจัดหลัก
สูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณ
ภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัดความ
สามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สง่ เสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียน

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๙

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิ
ภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ
แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รียน

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๘.๘๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๓.๐๐

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๑๕๐

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

๔.๐๐

๓.๐๐

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๓๐

๔

ดีมาก

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ การจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ สถาน
ศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสาร
สนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๔.๐๐

๐.๕๐

๐.๔๐

๔

ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๑๕๑

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๑๒.๕ นาผลการประเมิน
๕.๐๐
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจา
๕.๐๐
ปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถาน
ศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๐๐
๙.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

สถานศึกษา

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถาน
ศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถาน
ศึกษารวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร ใน

๑๕๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สถานศึกษา ระหว่างสถาน
ศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้า
หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

๑๕๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพือ่ ตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยรวม

จานวน
นักเรียน
/
ครูทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
/
จานวน
ครู
ทั้งหมด

ร้อยละ
/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

๕.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๙๒.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ ๙๒.๙๑
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ๒
 ระดับ ๓
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)

ระดับ ๔
(ดีมาก)

เทียบ ความ
ระดับ หมาย
คุณภาพ

 ระดับ ๕
(ดีเยี่ยม)

๑๕๔

คาสั่งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุ ถัมภ์
ที่ ๔๕/ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
………………………………………
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และให้ถือ ว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดาเนินไปด้วยดีมีประสิ ทธิภาพ สมตาม
เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาดังกล่ าว และเพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่ น ต่อ สั งคมว่าการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการ
กาหนด จึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. นายสุรินทร์
สาลี
ประธาน
๒. นายพิษณุ
จันทร์สวาท
รองประธาน
๓. นายกุศล
จตุรพิธพร
กรรมการ
๔. นางสาวรุ่งทิวา
ดวงกล้า
กรรมการ
๕. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม
กรรมการ
๖. นายศุภชัย
ไพศาลวัน
กรรมการ
๗. นายสุรินทร์
อังกุรวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางดวงเนตร
อังกุรวิโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปรานอม แสงนิล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ กษาและอ านวยความสะดวกแก่ค ณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ตามคาสั่ งนี้
สามารถดาเนินงานที่ ได้รับมอบหมายจนประสบความสาเร็จตลอดจนจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา จัดทาข้อมูล สารสนเทศเพื่ อ การประกันคุณ ภาพการศึกษา เสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตามมาตรฐานและจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชน

๑๕๕

คณะอนุกรรมการดาเนินการ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
๑. นางสิรีพุมเรียง
เพียรจรัส
๒. นายสงกรานต์
กฤษณคุปต์
๓. นายฉัตรชัย
อางอานนท์
๔. นายยุทธนา
เลิศคลัง
๕. นายวัชพล
วุฒิ
๖. นายเสกศักดิ์
สุยสุทธิ์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑. นายเกษม
ธนมาก
๒. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
๓. นางสาวสุชาดา
จินดาวงษ์
๔. นางสาวพรทิมา

ไพศาลวัน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
๑. นางภวิกา
จันทร์เพชร
หัวหน้า
๒. นางสาววรรณา
เขาบาง
ผู้ช่วย
๓. นางสาวเสาวนีย์
หล้าคา
ผู้ช่วย
๔. นางสาวพรทิมา
ไพศาลวัน
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๑. นางสาวรุ่งทิวา
ดวงกล้า
หัวหน้า
๒. นางสมนึก
แสงอ่อน
ผู้ช่วย
๓. นางสาวสุนารี
ศรีบุญ
ผู้ช่วย
๔. นางสาวพัชรี
แน่นทรัพย์
ผู้ช่วย
๕. นางสาวชนิดา
จาปาอ่อน
ผู้ช่วย
๖. นางสาวรัติกาล
พันธุ์พชื
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๑. นางสุพชิ ญา
บุญพบ
หัวหน้า
๒. นายศุภชัย
ไพศาลวัน
ผู้ช่วย

๑๕๖

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวพรทิมา
นายนพพล
นางสาวสุชาดา
นางสาวเบญจมาศ
นายณัฏฐธร

ไพศาลวัน
ทองดี
จินดาวงษ์
รัตน์พิทักษ์
ลือวณิชกิจ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
๑. นางสมพิท
มั่นคง
หัวหน้า
๒. นายเกษม
ธนมาก
ผู้ช่วย
๓. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
ผู้ช่วย
๔. นายณัฏฐธร
ลือวณิชกิจ
ผู้ช่วย
๕. นายนพพล
ทองดี
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. นายเสกศักดิ์
สุยสุทธิ์
หัวหน้า
๒. นางสาววรรณา
เขาบาง
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๑. นายพิษณุ
จันทร์สวาท
หัวหน้า
๒. นายกุศล
จตุรพิธพร
ผู้ช่วย
๓. นายฉัตรชัย
อางอานนท์
ผู้ช่วย
๔. นายยุทธนา
เลิศคลัง
ผู้ช่วย
๕. นางสาวรัติกาล
พันธุ์พชื
ผู้ช่วย
๖. นางสาวเสาวนีย์
ศรีบรรพต
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. นายกุศล
จตุรพิธพร
หัวหน้า
๒. นายนพพล
ทองดี
ผู้ช่วย
๓. นายฉัตรชัย
อางอานนท์
ผู้ช่วย
๔. นายยุทธนา
เลิศคลัง
ผู้ช่วย
๕. นางสาววรรณนิศา สอดศรี
ผู้ช่วย

๑๕๗

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑. นายศุภชัย
ไพศาลวัน
หัวหน้า
๒. นางสุพชิ ญา
บุญพบ
ผู้ช่วย
๓. นางสาวสุชาดา
จินดาวงษ์
ผู้ช่วย
๔. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
ผู้ช่วย
๕. นายวัชพล
วุฒิ
ผู้ช่วย
๖. นายนพพล
ทองดี
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑. นายกุศล
จตุรพิธพร
หัวหน้า
๒. นายสมพิท
มั่นคง
ผู้ช่วย
๓. นายเกษม
ธนมาก
ผู้ช่วย
๔. นายสงกรานต์
กฤษณคุปต์
ผู้ช่วย
๕. นายวัชพล
วุฒิ
ผู้ช่วย
๖. นายยุทธนา
เลิศคลัง
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๑. นางสาวปรานอม แสงนิล
หัวหน้า
๒. นางดวงเนตร
อังกุรวิโรจน์
ผู้ช่วย
๓. นางภวิกา
จันทร์เพชร
ผู้ช่วย
๔. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
ผู้ช่วย
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
๑. นายพิษณุ
จันทร์สวาท
หัวหน้า
๒. นายศุภชัย
ไพศาลวัน
ผู้ช่วย
๓. นางสมนึก
แสงอ่อน
ผู้ช่วย
๔. นายวัชพล
วุฒิ
ผู้ช่วย
๕. นางสาวธิติมา
แท่นเครือ
ผู้ช่วย
๖. นายเกษม

ธนมาก

ผู้ช่วย

๑๕๘

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
หัวหน้า
๒. นางดวงเนตร
อังกุรวิโรจน์
ผู้ช่วย
๓. นางสาวปรานอม แสงนิล
ผู้ช่วย
๔. นางสาวเสาวนีย์

ศรีบรรพต

ผู้ช่วย

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม
หัวหน้า
๒. นางสาวธิติมา
แท่นเครือ
ผู้ช่วย
๓. นางสาวเสาวนีย์
ศรีบรรพต
ผู้ช่วย
๔. นายเกษม

ธนมาก

ผู้ช่วย

๕. นายสมพิท

มั่นคง

ผู้ช่วย

๖. นายฉัตรชัย
๗. นายยุทธนา

อางอานนท์
เลิศคลัง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่ ๑. พัฒนาผู้เรียน บุคลากร หรือสถานศึกษาสู่ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
๒. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการดาเนินการในมาตรฐานที่
รับผิดชอบ
๓. จัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ส่งผลให้
งานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
(นายสุรินทร์ สาลี)
ผู้อานวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

๑๕๙

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ตามความในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
อ้างถึงคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการประกัยคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) การจัดทารายงานประจาปีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ให้สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
และนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เพือ่ เผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการรายงาน
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา และเพือ่ รับรองการประเมินภานนอกต่อไป

ลงชือ่
(นายประกอบ จิวจินดา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

๑๖๐

คณะที่ปรึกษา
๑. นายประกอบ จิวจินดา

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษา

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษา

๓. นายสุรินทร์ สาลี

ที่ปรึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

คณะผู้จัดทา
๑. นายพิษณุ

จันทร์สวาท

ประธาน

๒. นายกุศล

จตุรพิธพร

รองประธาน

๒. นางสาวนนทวรรณ

ทองอร่าม

กรรมการ

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

กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร

