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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรยีนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ีตั้งหมู่ท่ี ๒ ต าบลด่านทับตะโก    
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๓๒ – ๒๖๕๓๐๐  website www. dtk.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนเนือ้ที่ ๓๕ ไร่ ๓ งาน เขตพื้นท่ี
บริการจ านวน ๒๐ หมู่บ้าน  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนดา่นทับตะโกราษฎรอ์ุปถัมภ์ จัดตั้งข้ึนจากความรว่มมือของประชาชนในเขตต าบลด่าน
ทับตะโก โดยก านันลอย สามปั้น มอบท่ีดินจ านวน ๓๕ ไร่ ๓ งานให้แก่ทางราชการสร้างเป็นโรงเรียน
ประจ าต าบล ในป ีพ.ศ. ๒๕๒๓ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสรา้งอาคารเรยีนชัว่คราวขนาด  

๗  ๒๑ เมตร จ านวน ๑ หลัง และได้เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ มี  
นายวิชยั ซื่อศรีสวัสดิ ์เป็นครใูหญ ่มีครูบรรจุใหม ่๔ คน นักเรียน ๔๘ คน จนปัจจุบันโรงเรียนได้
เจรญิก้าวหน้าและพัฒนาดีข้ึนเป็นล าดับ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติใหเ้ปิดสอนใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย           

ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๑ – ม.๖)  รับนักเรียนท้ังชาย – หญิง  ประเภทไป – กลับ โดยมีอาคารเรียนถาวร(แบบ ๑๐๘ ล) 
จ านวน ๑ หลัง อาคาร (แบบ ๒๑๖ ล) จ านวน  ๑ หลัง  อาคาร (แบบ ๑๐๘ ล) จ านวน  ๑ หลัง ใต้ถุน
โล่ง อาคารเรียนถาวรก่ึงชั่วคราว  จ านวน  ๑  หลัง โรงฝึกงาน    (แบบ ๑๐๒/๒๗) จ านวน ๑  หลัง   
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ านวน   ๑  หลัง  
อาคารปฏิบัติธรรมพระธรรมปริยัติเวที จ านวน ๑  หลัง  โรงอาหาร  จ านวน ๑  หลัง   หอประชุม 
(แบบ๑๐๐/๒๗) จ านวน  ๑  หลัง  บ้านพักนักเรียน ๘ คน  ๒  หลัง  บ้านพักครู  (แบบ๒๐๘) จ านวน  
๔  หลัง  (แบบ๒๐๒ก) จ านวน ๑  หลัง  (แบบ๒๐๔) จ านวน ๑  หลัง  (แบบ๒๐๓/๒๗)  ๑  หลัง  
บ้านพักพนักงานบริการ  ๒ หลัง  โรงเรียนมีผู้บริหาร จ านวน  ๑ คน  รองผู้อ านวยการ ๑  คน ครู 
จ านวน  ๒๙ คน  พนักงานราชการ จ านวน ๑  คน  ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๓ จ านวน ๓  คน  เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ  ๑  คน  นักเรียน จ านวน  ๕๑๗  คน   
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรมร้อยละ  ๘๐  ของประชากร     
มีอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ประชากรก็ประกอบอาชีพอาชีพรับจ้างท่ัวไป  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีลักษณะท่ัวๆไป ไม่เด่นชัด เนื่องจากชุมชนประกอบ
ไปด้วยคนท่ีมาจากหลายเชื้อชาติ หลายถ่ิน 
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แผนทีแ่สดงที่ตั้งโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ ์
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๒. ข้อมูลผูบ้รหิาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรยีน  นายสุรินทร์  ส าลี   



๔ 

 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๑๐๒๒๙    วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศม.  สาขาการวัดผลการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี  ๒ เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑ คน 
 ชื่อ นายพิษณุ จันทร์สวาท วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  โทร ๐๙๒๙๘๙๙๕๖๔ 
e-Mail  phitsnu1973@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มฝา่ย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา) 
๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๑) จ านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น  ๕๐๙  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนท้ังสิ้น  ๕๑๗  คน 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนหอ้ง เพศ 
รวม 

เฉล่ีย 

  ชาย หญิง ต่อหอ้ง 

ม.๑ ๓ ๖๙ ๔๓ ๑๑๒ ๔๐ 

ม.๒ ๓ ๔๘ ๔๗ ๙๕ ๔๐ 

ม.๓ ๓ ๕๕ ๖๔ ๑๑๙ ๔๐ 

รวม ๙ ๑๗๒ ๑๕๔ ๓๒๖ ๔๐ 

ม.๔ ๒ ๓๓ ๒๕ ๕๘ ๔๐ 

ม.๕ ๒ ๑๓ ๓๔ ๔๗ ๒๐ 

ม.๖ ๓ ๔๗ ๓๙ ๘๖ ๔๐ 

รวม ๗ ๙๓ ๙๘ ๑๙๑ ๔๐ 

รวมทั้งหมด ๑๖ ๒๖๕ ๒๕๒ ๕๑๗ ๔๐ 

   
 ๓) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๑๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๕๑๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑  
 ๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -   คน คิดเป็นร้อยละ   - 
 ๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๗) จ านวนนักเรียนปญัญาเลศิ - คน คิดเป็นรอ้ยละ - 
 ๘) จ านวนนักเรียนตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ  - คน คิดเป็นร้อยละ - 



๕ 

 

  อัตราสว่นคร ู: นักเรียน =  ๑ : ๒๐ 
 ๙) จ านวนนักเรียนทีอ่อกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๔๕   คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าชั้น  -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จ านวน ๕๙ คน 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      จ านวน ๗๒ คน 
 ๑๓) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ 
๕๑๗  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ ผู้ปกครอง ๔๙๔ คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๕๕ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรยีนท่ีดีของโรงเรียน ๔๙๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจ้ากการอ่าน และการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ ๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๕๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๑๙) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเม ินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๔๙๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร   
     

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉล่ีย 

ประสบการณ ์
ท างานเฉล่ีย ชาย 

 
หญิง ต่ ากวา่ 

ป.ตร ี
ป.ตร ี

สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๓ ๓๑ 

รองผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๔๓ ๒๐ 

ครูประจ าการ ๑๐ ๑๙ - ๑๗ ๑๒ ๓๗.๖๙ ๕ 

ครูอัตราจ้าง - ๑ - ๓ - ๔๑.๓๓ ๑๒ 

ช่างไฟฟ้า  ๔ ๑ - ๑ - - ๔๗ ๑๓ 

ช่างครุภัณฑ์ ๓ ๒ - ๒ - - ๔๕ ๑๖ 

พนักงานขับรถ - - -  - - - 

ยาม - - -  - - - 

อื่นๆ(ระบุ) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

๑ - - ๑ - ๒๙ ๑ 

พนักงานราชการ - ๑ - ๑ - ๒๙ ๑ 

ลูกจ้างชั่วคราว ๑ - ๑ - - ๖๐ ๓ 

ครูต่างชาต ิ - ๑ - ๑ - ๓๕ ๔ 

รวม 
๑๗ ๒๒ 

๔ ๒๓ ๑๔ ๔๕ ๑๐.๖ 
๓๙ 
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๑. จ านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก    ๓๓   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๓๓   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูผู้ชว่ย   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. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ าสุด/ปี       ๐    ชั่วโมง 
๙. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี       ๑๑๐    ชั่วโมง 
๑๐. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี       ๑๑๖ ชั่วโมง 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
 อาคารเรียนจ านวน ๓ หลัง  อาคารประกอบ ๕ หลัง สว้ม ๔ หลัง   สนามฟุตบอล ๑ 
สนาม  สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๑ สนาม  สนามฟุตซอล ๑  สนาม  สนามเปตอง ๑ 
สนาม   
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรบั จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๗,๗๔๘,๓๗๗ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๕๖๓,๒๗๔ 
เงินนอกงบประมาณ ๔,๗๑๔,๒๔๕.๖ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 (รายได้สถานศึกษา) - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรบั ๑๑,๗๖๒,๕๔๕.๖ รวมรายจา่ย ๕๖๓,๒๗๔ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจา้ง คิดเป็นร้อยละ   ๑๔.๐๓  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ   ๘๕.๙๗  ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกร  ปลูกพืชไร่และค้าขาย  มี
ประชากรประมาณ   ๖๐๐   คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีต ารวจ  อนามัย  ตลาด
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ การแห่เทียนจ าน าพรรษา  การแห่สงกรานต ์
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 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
ต่อปี ๓๖,๐๐๐บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

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

 เนื่องจากโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน  จึงท าให้โรงเรียนมีโอกาสใช้
แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี  และท่ีส าคัญได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอย่างเต็มท่ี  
ส่วนแหล่งเสื่อมโทรมและโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยมากและไม่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและไม่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาโดยตรง 
 
 
 
 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
คณติศาสตร ์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 



๙ 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- ประวัติศาสตร ์
 

- ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชวีิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร ์

- ภูมศิาสตร ์

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
 (๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ถานศกึษาจัด
เพิ่มเตมิ   ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง 

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

 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภมูปิัญญาทอ้งถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในหอ้งสมุด  ๑๔,๘๐๐  เล่ม การสืบค้น
จ าแนกเป็น ๑๔ ประเภท และการยืม-คืน ใช้ระบบ  PLS ๓  
         จ านวนนักเรียนท่ีใช้หอ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๘๓ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๕
ของนักเรียนทั้งหมด  
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  จ านวน ๔ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  จ านวน ๒ ห้อง 



๑๐ 

 

  ห้องปฏิบัตธิรรม   จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล จ านวน ๒ ห้อง 
  ห้องนาฎศิลป ์   จ านวน ๑ ห้อง 
  ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน  จ านวน ๑ ห้อง 
  ๓) คอมพิวเตอร ์ จ านวน ๑๑๐ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๗๐  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๘๐  เครือ่ง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๒๙๕ คน/วัน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓๐  เครือ่ง 
  ๔) แหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรูภ้ายใน 
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ช่ือแหล่งเรียนรู ้
๑.  ห้องแนะแนว ๔๓๓ 
๒.  ห้องจริยธรรม   ๓๓๕ 
๓.  ห้องชีววิทยา ๓๔๕ 
๔.  ห้องฟิสิกส์ ๓๕๕ 
๕.  ห้องเคม ี ๓๕๐ 
๖.  ห้องคณิตศาสตร์ ๔๘๐ 
๗.  ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๕๐ 
๘.  ห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล ๓๒๐ 
๙.  ห้องภาษาไทย ๓๔๖ 
๑๐. สนามฟุตบอล ๕๒๕ 
๑๑. สนามเปตอง ๓๔๐ 
๑๒. สนามฟุตซอล ๕๔๕ 
๑๓. สนามตะกร้อ ๔๔๐ 
๑๔. ห้องสมุดโรงเรียน ๔๙๘ 
๑๕. ห้อง ICT ชุมชน ๓๒๐ 
๑๖. สนามวอลเล่ย์บอล ๕๕๐ 
๑๗.ศูนย์ทักษะงานทักษะชีวิต ๒๕๐ 



๑๑ 

 

 
  ๕) แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรูภ้ายนอก สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
ช่ือแหล่งเรียนรู ้

๑. วัดนิยมธรรมาราม(ด่านทับตะโก) 
๒. ล าน้ าภาช ี
๓. มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
๔. วัดพรหมธรรมนิมิต(บางซือ่) 
๕. คณะกลองยาวสายใย  ชุมชนหนองบวัค่าย 
๖. ปราสาทเมืองสิงห ์
๗. น้ าตกเอราวัณ 
๘. วัดถ้ าสิงโตทอง 
๙. ปางช้าง 
๑๐. พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ 
๑๑. โรงไฟฟ้าเขื่อนวชริาลงกรณ ์
๑๒. ไร่พวงทอง 
๑๓.ไร่เมลอ่น 

๕ 
๓ 
๓ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษานี ้
   ๖.๑) ชื่อ – สกุล นายเชย  กล่อมเกลี้ยง  ให้ความรู้เรื่อง กลองยาวโบราณ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
   ๖.๒) ชื่อ – สกุล นายราชันย์  กล่อมเกลี้ยง  ให้ความรูเ้รือ่ง กลองยาวโบราณ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
   ๖.๓) ชื่อ – สกุล พระครวูินัยธร  วรญัญู  อนุภทฺโท  ให้ความรู้เรือ่ง พระพุทธศาสนา
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปทีีผ่่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

ครู  
๑. นางดวงเนตร  อังกุรวิโรจน ์
๒. นางสุพชิญา  บุญพบ 
๓. นายศุภชัย  ไพศาลวัน 
๔. นางสาวดาวเรอืง ศิลทอง 
๕. นายกฤษดา  รุ่งเรอืง 
๖. นายนพพล  ทองดี 
๗. นายประทีบ  ดวงเพียอ้ม 
๘. นายสมพิท  มั่นคง 
๙. น.ส.นนทวรรณ  ทองอร่าม 
๑๐. นางสาวปรานอม  แสงนิล  
๑๑. นางภวิกา  จันทร์เพชร      

ครูผู้สอนดเีด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนึ่งแสนครูด ี
หนึ่งแสนครูด ี

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
คุรุสภา 
คุรุสภา 

นักเรียน 
เด็กหญิงรฐันันท์  รอดเมื่อ 

 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน 

ระดับมัธยมตอนต้น 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนระดบัเขตพื้นที ่
นางสาวหัทยา  นกขุนทอง 
นางสาวหทัยรัตน์  นกขุนทอง 
นายคเชน  วเิศษโยธา 
นายคณธร  ออ้งาม 
นายนพดล  เชียงกา 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ครั้งที่  ๖๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม เกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  



๑๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๖๕  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

เขต ๘ 
 

เด็กชายสุทิน  เทนา 
เด็กชายสมปอง  กลอนประดษิฐ์ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวเจนจิรา  ยางทัด 
นางสาวสุนีย์  มังสา 
นายพิพัฒน์  ค าคล ี
 
 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชพี  
ระดบัชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กชายวีระพัฒน์  แพงเท่ียง 
เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสฐิ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกลระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวสุนิตา  ศรีจันทร์เคน 
นางสาวปานตะวัน  ดีแพง 
นายนัฐพงษ์  บุญฤทธิ ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๕ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กหญิงอริสรา  เกิดพรอ้มพนัธ ์
เด็กหญิงรุง่ทิพย์  ทองประหลาด 
เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

นางสาวขนษิฐา  แฉล้มนงนุช 
นายสุรชัย  พวงทอง 
นายวรากรณ์  แพงเที่ยง 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กชายวงศธร  กุลหงส ์
เด็กชายทักษิน  ชื่นชม 
เด็กหญิงกุลนิดา  คงเปรม 
 
 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวศิวพร  พวงทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา  
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวอมรรัตน์  ดอกขจร 
นางสาวสุจิน  อุ้ยฟัก 
นางสาววราภรณ์  จุลเดช 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑  กิจกรรมการการ
แปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งที่๖๕ ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กชายนครินทร์ ถาวรไพบูลย์เจรญิ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑  กิจกรรมการ
แข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดบัชั้น ม.๑-
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมนตรี 
เด็กหญิงสภุาวดี  สุวรรณศร ี
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ ์
เด็กหญิงศิริลดา  ชิพานชิ 
เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ 
เด็กหญิงลูกปัด  โคตะคาร 
เด็กหญิงรุง้ลาวัลย์  อยูส่ถิต 
เด็กหญิงรัตนล์ดา  ศาสตร์เวช 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรชติ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒  กิจกรรมการ
แข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวโชติรส  พุมมา 
นางสาวสุรีย์  มหาโชต ิ
นางสาวสุพัตรา  วิถี 

เกียรติบตัรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒  กิจกรรมการ
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวลัลนา  จบไพร เกียรติบตัรระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมการ    
แข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น       
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๕ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กหญิงสริิพร  แก้วสาร 
เด็กหญิงรฐันันท์  รอดเมื่อ 
เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริทอง 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการประกวดหนังสอืเล่มเล็ก  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
 ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวลินดา  รอดทวีสุข 
นางสาวรัตนา  อาปอ้ง 
นางสาวจิราพร  มั่งลิ้ม 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการประกวดหนังสอืเล่มเล็ก  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 



๑๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา  
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

เด็กหญิงขนษิฐา  แฉล้มนงนชุ 
เด็กหญิงวันวสิา  ปลดเปลือ้ง 
เด็กชายบันญพนธ์  ฮวดหนองโพธิ ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครือ่ง 
ใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ระดับ 
ชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา  
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวขนษิฐา  แฉล้มนงนุช 
นายปวรุฒม์  กรานค า 
นายธนพล  โพธิ์ศร ี

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๕ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวปณุยาพร  เงาฉาย เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา
๒๕๕๘ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวกชกร  เทพทิตย ์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 
ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ ส านักงานเขตพื้นท่ี



๑๗ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวปา่นฤดี  จันทร์น้อย เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กหญิงนฤภร  อยู่ไทย เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กชายรชัชานนท์  มีจันทร์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

นางสาวสุนันทา  บุญตัน 
นายนีรนุช  กะเหรี่ยง 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ครั้ง
ท่ี ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 

เด็กชายณภัทร  คงมา เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 
 



๑๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๕ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

นักเรียนระดบัภาคทีจ่ังหวัดอ่างทอง 
นายพิพัฒน์  ค าคล ี

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
 การแข่งขันโครงงานอาชพี  ระดับชั้น 
ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสายสุนีย์  มังสา เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันโครงงานอาชพี  ระดับชั้น  
ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเจนจิรา  ยางทัด เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันโครงงานอาชพี  ระดับชั้น 
 ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวรากรณ์  แพงเท่ียง เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์  
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรชัย  พวงทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์  
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายคณธร  ออ้งาม เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายคาเชน  วเิศษโยธา เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  



๑๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

กระทรวงศึกษาธิการ 
นายนพดล  เชียงกา เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ

แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวหทัยรัตน์  นกขุนทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวหัทยา   นกขุนทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกุลนิดา  คงเปรม เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายทักษิณ  ชื่นชม เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายวงศธร  กุลหงษ ์ เกียรติบตัรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศิวพร  พวงทอง เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ        
ชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบ
รางวัล 

 
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การ
ขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสรฐิ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขนั
เครื่องบินพลังยางประเภทบนิไกล
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายวีรพัฒน์  แพงเที่ยง เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขนั
เครื่องบินพลังยางประเภทบนิไกล
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายสมปอง  กลอนประดษิฐ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขนั
เครื่องบินพลังยางประเภทบนินาน
ระดับชั้น      ม.๑-๓ 

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายสุทิน  เทนา เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขนั
เครื่องบินพลังยางประเภทบนินาน  
ระดับชั้น    ม.๑-๓ 

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลส าเร็จ 

ที ่ ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งช้ี 
ความส าเรจ็ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑. โครงการส่งเสริม

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

๑.  เพื่อสง่เสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
๒.  เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของ
ตนเอง   มีวินัยใน
ตนเอง   ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ  
พระพุทธศาสนา 
๓.  เพื่อให้นักเรียน
มีพฤติกรรมด้านวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 

๑.  จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการด าเนินงาน 
๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ดังนี ้
     ๔.๑  กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และค่านยิม
ท่ีพึงประสงค์ 
     ๔.๒  กิจกรรมส่งเสริมวนั
ส าคัญ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑.  นักเรียนร้อย
ละ  ๙๕  เข้าร่วม
กิจกรรมของวัน
ส าคัญทางพระ
พุทธ 
ศาสนา  และวัน
ส าคัญของชาติที่
โรงเรียนจัดข้ึน 
๒.  นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์และผ่าน
เกณฑ์การ



๒๒ 

 

มีคารวะธรรม   
สามัคคีธรรม   
ปัญญาธรรม 
๔.  เพื่อให้นักเรียน
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 
 

     ๔.๓  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน   
     ๔.๔  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
เข้าค่ายลูกเสอื  เนตรนาร ี
     ๔.๕  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
    ๔.๖  กิจกรรมค่ายธรรม
ศึกษา 
๔.๗  กิจกรรมประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
๔.๘  กิจกรรม ส่งเสริมและ
แก้ไขปรับพฤติกรรมนักเรียน
๔.๙  กิจกรรมสมุดความดีเพือ่
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด
ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๘๐ 
๓.  นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้ารว่ม
กิจกรรมร้อยละ  
๘๐ ข้ึนไป 
๔.  ผู้เรียนรอ้ยละ 
๙๐มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้ เพือ่พัฒนา
ตนเองอย่างตอ
เนื่อง  สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
๕.  ผู้เรียนรอ้ยละ 
๙๐ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับ
สถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
๖.  ปรับปรุง



๒๓ 

 

แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านต่างๆ
ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
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
น าเยาวชนจิต
อาสาสามารถ
ขยายเครือข่ายได้



๒๔ 

 

ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๘๐ และ
นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนรว่มใน
กิจกรรมจิตอาสา 
๑๐. นักเรียนรอ้ย
ละ ๙๐  ข้ึนไป  
รู้จักหน้าท่ีของตน
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๑๑. นักเรียนรอ้ย
ละ  ๙๐  ข้ึนไป  
รู้จักสิทธิ  หน้าท่ี
ของตนเอง 
๑๒. นักเรียนรอ้ย
ละ  ๙๐  ข้ึนไป  
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
                

๒. พัฒนาครูสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

๑. (ข้ันวางแผน/เตรยีมการ)     
      -  จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
๒. (ข้ันปฏิบัติ/ด าเนินการ)  
      -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
      -  ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

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



๒๕ 

 

 ๒.๓  เพื่อพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร
และมี
ความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 ๒.๔  เพื่อให้ครู
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้จากการอบรม
หรือการสัมมนามา
ใช้ในการศึกษาและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้
ตรงหรือสอดคลอ้ง
กับนโยบายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 ๒.๕  เพื่อพัฒนา
ให้ครูมีผลงานใน
การพัฒนาคุณภาพ
และได้รับการ 
ยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

      -พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน เพือ่พัฒนาตนเอง 
      -  จัดให้ครเูข้าสอนตรง
ตามวิชาเอก โท หรือตาม        
ความถนัด 
      -   จ้างครูชาวต่างชาต ิ
      -  พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   
๓. (ขั้นติดตาม/ประเมินผล)  
       -  สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
       -  ประเมินผลโครงการ  
๔. (รายงานผลการด าเนิน
โครงการ)  
       -  สรุปผลการด าเนนิงาน 
 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
๓.  ร้อยละ ๘๐ 
ของครูที่มุ่งมั่น
และอุทิศตนใน
การสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
๔.  ร้อยละ ๘๐ 
ของครูที่แสวงหา
ความรู้และ
เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ 
๕.  ร้อยละ ๘๐ 
ของครูที่จบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสงู
กว่า 
๖.  ร้อยละ ๘๐ 
ของครูที่สอนตาม
วิชาเอก โท  หรือ
ตามความถนัด 
๗.  ร้อยละ ๘๐
ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจใน
การด าเนิน งาน
ตามโครงการของ
โรงเรียน 

๓. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานใน
การบริหารจัด
การศึกษา 

๑.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ

๑.  จัดท าโครงการ 
๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

๑.  ร้อยละ ๘๕.๕ 
ของศักยภาพ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน



๒๖ 

 

สังคม 
๒.  เพื่อสง่เสริม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัด
การศึกษา 
๓.  เพื่อให้
ผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

๓.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการด าเนินงาน 
๔.  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
ได้แก่ 
 
      ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนา
ตนเองด้านภาวะผู้น าการ
สัมมนาการฝ่ายบริหาร 
     ๔.๒  ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างแก่ครู 
      ๔.๓  ร่วมก าหนดวิสัยทศัน์  
พันธกิจ แผนกลยุทธ์  ในการ
บริหารการจัดก ารศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะครูของโรงเรยีน 
    ๔.๔  อบรมให้ความรู้ใน
เรื่องการบริหารงานแบบ PDCA 
และการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์แก่คณะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
     ๔.๕  บริหารงานโดยยึด     
หลักการบริหารแบบ PDCA 
และหลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
     ๔.๖  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให ้
หมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
     ๔.๗  จัดให้มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม การบริหารงาน 
วิชาการอย่างเป็นระบบ 

ด้าน 
๑.๑  คุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถปฏิบัติตน
ตาม 
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
๑.๒  ความคิด
ริเริ่มการมี
วิสัยทัศน์และการ
ผู้น าทาง   
วิชาการ 
๑.๓  ความ 
สามารถในการ
บริหารงาน
วิชาการและ   
การจัดการ 
๑.๔  การ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
มี 
ประสิทธิผล 
๒. ร้อยละ ๘๕.๕ 
ของความพึง
พอใจที่ผูเ้กี่ยวขอ้ง
มีความพึง 
พอใจในการ
บริหารจัด
การศึกษาของ
ผู้บริหาร 



๒๗ 

 

     ๔.๘  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
และโครงการต่างๆ เป็นระยะ
และน าผลการประเมินมา
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ง 
๕.  จัดท าแบบสอบถามตาม
ความพึงพอใจในการบริหารงาน 
๖.  สอบถามความพึงพอใจใน
การบริหารงานจากคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๗.  ประเมินโครงการและ
สรุปผลการประเมินและ
รายงานผลการ 
ด าเนินโครงการแก่
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๔. แหล่งเรยีนรู้และครู
ภูมิปัญญา 

๑.  เพื่อสร้าง
เครือข่ายแหล่ง
เรียนรูร้ะหว่าง
โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ
ภายในชุมชน 
๒.  เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ทะเบียน
รายชือ่สถาน
ประกอบการ กลุ่ม
อาชพี ภูมิปัญญาใน
ชุมชน 
๓.  เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะและ

๑.  จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒.  ประชุม วางแผนการท างาน 
/ ก าหนดกิจกรรม และภาระ
งาน 
๓.  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.  ด าเนินงานตามกิจกรรม
ทักษะงาน ทักษะชีวิต 
๕.   กิจกรรมสืบสานต านาน
กลองยาว 
๖.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
๗.  ประชุม ตรวจสอบ สรุป

๑. สามารถสร้าง
เครือข่ายแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน
ชุมชนได้ไม่ต่ ากว่า 
๒๐ แหล่งเรียนรู ้
๒. การทัศนศึกษา
แหล่งเรยีนรู้ตาม
ความถนัดและ
ความสนใจของ
นักเรียน 
๓.  ความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง /คณะ



๒๘ 

 

ประสบการณ์ต่างๆ
ตามความถนัดและ
ความสนใจจาก
แหล่งเรยีนรู้ใน
เครือข่าย 

ผลงานเพือ่การแก้ไขปรับปรุง 
และพัฒนาผลงานในแต่ละฐาน
การเรียนรู ้
๘.  แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ผลงานตามข้อเสนอแนะในท่ี
ประชุม 
๙.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
รายงานผู้บริหาร 

ครู /นักเรียน /
ผู้ปกครอง                          
ร้อยละ ๘๐ 

๕. พัฒนาโครงสร้าง
และระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

๑.  เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร
โครงสร้างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ความชัดเจน                 
บุคลากรในโรงเรียน
มีความเข้าใจและมี
ส่วนรว่ม 
๒.  เพื่อใหส้ถาน 
ศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ
อย่างเปน็ระบบ 
ครอบคลุมและทัน
ต่อการใชง้าน  เป็น
ปัจจุบัน 
๓.  เพื่อใหส้ถาน 
ศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงาน
อย่างเปน็ระบบและ
ต่อเนือ่ง 

๑.  จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๓.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการด าเนินงาน 
 
๔.  ด าเนินการจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ดังนี ้
     ๔.๑  จัดท าแผนภูมิการจัด
องค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีความคลอ่งตัวสูง
และปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสม
ตามสถานการณ ์
     ๔.๒  จัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน 
     ๔.๓  จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีด าเนนิงาน
อย่างตอ่เนือ่ง 

๑. สถานศึกษา
ด าเนินการจัด
โครงสร้างระบบ
บริหารและ
พัฒนาองค์กร
อย่างเปน็ระบบ   
-มีการจัดองค์กร  
โครงสร้างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ความคล่องตวัสูง 
ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตาม
สถานการณ ์
- มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเปน็ระบบ
ครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งาน 
มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่
ด าเนินงานอย่าง



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมนิคุณภาพภายในรอบที่ผา่นมา 
      ๑๑.๑ ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนว่ยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   

๔.  เพื่อใหส้ถาน 
ศึกษามีการพัฒนา
บุคคลกรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
๕.  เพื่อให้
ผู้รับบริการและ
ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงาน
และพัฒนาผู้เรียน 

     ๔.๔  จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่ง 
๕.  จัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
๖.  สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้อง 
๗.  สรุปผลการสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการและงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต่อเนือ่ง 
-ระบบครอบคลุม
และทันต่อการใช้
งาน 
-มีการพัฒนา
บุคลากรอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนือ่ง 
๒.  ร้อยละ ๘๐ 
ผู้รับบริการและ
ผู้เก่ียวข้องพึง
พอใจผลการ
บริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 



๓๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนว่ยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรยีนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้
     ด้วยตนเอง รักการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่ง 
     เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได ้
     อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
     ตามหลักสูตร 

ดี ดี 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการ 
     ท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได ้

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ี  
      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
      และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
      กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
      ผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
       และการบริการท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนพัฒนา 
       เต็มศักยภาพ 

ดีมาก ดีมาก 



๓๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนว่ยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
       ในกฎกระทรวง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
       สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
       แห่งการเรียนรู ้

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
       เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรชัญาและ  
       จุดเน้นท่ีก าหนดข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่พัฒนาและ 
        ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ผา่นมา 

๑๒.๑  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (รอบสอง) 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                   ท่ีพึงประสงค์ 

    
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                   ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

   
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
                   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                   สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

  

 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ 
                  ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   

 

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน 
                   ท่ีรับผิดขอบและมีครูเพียงพอ 

   
 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
                   อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน 

  
 

 
 



๓๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
                    และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ 
                    ต่อการเรียนรู้ 

  

 

 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
                     ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

  
 

 

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

(รอบสาม) 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีด ี ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๓๕ ดี 

    ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

                   เป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ 
                     ในการบริหารจัดการศึกษา 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และ 
                    การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
                    ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  

 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน 
                     การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

   

 



๓๔ 

 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
    ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๓.๕๑ ดี 
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรยีนท่ีดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๖๖ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม ๒.๐๐ ๑.๘๐ ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ดี 
    ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงรว่มกับผู้อื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๗๒ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๗ ดี 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๓.๗๔ พอใช ้
      ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  ๕.๐๐ ๔.๙๓ ดีมาก 
 
 
 
 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๓ พอใช ้
    ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๐๓ พอใช ้

    ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๖ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๔๔ ต้องปรับปรุง
เร่งดว่น 

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

๒.๕๐ ๑.๐๙ พอใช ้

    ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๔๙ พอใช ้



๓๕ 

 

    ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

๒.๕๐ ๐.๘๐ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๕๐ ดี 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๒ ต้องปรับปรุง 

๖. ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
     ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคร ู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
๗. ประสิทธภิาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
    ๗.๑ ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๕๐  

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๐๐ ๐.๘๐  
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ๒.๐๐ ๒.๐๐  
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 

     ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสงักัด 

๒.๕๐ ๒.๕๐  

     ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

๒.๕๐ ๑.๒๕  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ๑๐.๐๐   
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสรมิ ๑๐.๐๐   
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



๓๖ 

 

สถานศึกษา 
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๐.๑๔ ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป             ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดบัดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี ้จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี ้    ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมรีะดับคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งดว่น   ใช่        ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
        จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมด้านลักษณะนิสัยด้านสุขภาวะ กีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิป์  

โครงการผู้เรยีนมีคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โครงการเรียนรูสู้่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้าง
เป็นครู โครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูห่้องเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ โครงการหนนู้อยนกัปฏิบัติ  และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่รู ้มีทักษะทางด้าน
การคิด ทักษะการท างานท่ีดี 

 
 
 
 
 
๒.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครสูู่มาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาผู้บริหารในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา โครงการพัฒนาสภาพแวดลอ้มสุขภาพดชีีวีมีสุข 
โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานโรงเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น



๓๗ 

 

ฐาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยา่งเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มี
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของผูเ้รียน ผู้บรหิารมีวสิัยทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดี 

๓.  มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีโครงการรณรงค์การใช้แหลง่เรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ลูก

ด่าน ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์และความรว่มมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรยีน  นักเรียนสามารถใช้
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ได้ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๔.  มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม 
โรงเรียนมีกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูใหม่ แหล่งเรียนรู้ใหม่ 
และระบบบริหารจัดการใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

๕. ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
โรงเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งขึ้น และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ หรอืการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหส้อดคลอ้งกับสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนโดยพัฒนาทักษะการคิดต่างๆในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามธรรมชาตวิชิาของ
แต่ละกลุ่มสาระตามความเหมาะสม 

โรงเรียนควรพัฒนาวธิีการปฏบิัติงานท่ีเป็นเลิศในแตล่ะงานโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้  การ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และการจัดการนิเทศในหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

โรงเรียนควรจัดท าข้อมูลแหลง่เรียนรู้ต่างๆท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญช์าวบ้านและให้นักเรียนค้นคว้าศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกได้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนควรสง่เสริมให้นักเรยีนมีส่วนรว่มในการพัฒนาภมูิทัศน์ของโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึนและ
สร้างกิจกรรมท่ีแสดงถึงอัตลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีเด่นชดัและยั่งยืน 
 โรงเรียนควรจัดท าโครงการพเิศษที่โดดเด่นและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนท่ีสามารถ
แก้ปัญหาที่ส าคัญของโรงเรียนได้ โดยอาศัยความรว่มมือจากทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน   
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
        

 



๓๘ 

 

 
 
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ปลอดจากยาเสพติด  ปัญหาทางเพศและสิ่งมอมเมา
ทุกชนิดรวมท้ังเกมคอมพิวเตอร์  โดยสถานศึกษาควรจัดโครงการท่ีแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อบายมุขทุกชนิดอย่างจริงจังและควรด าเนินการอย่างตอ่เนื่องเป็นระบบโดยร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อปอ้งกันและชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องให้กับผู้เรียนและส่งเสริมการมี
ทักษะป้องกันตวัให้มีความปลอดภัยจากปัญหาดงักล่าว  อีกท้ังครูยังควรสอดแทรกความรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระเพื่อสง่เสริมให้ผูเ้รียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของปญัหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนือ่งเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความประพฤติดี เช่น  กิจกรรมท่ีส่งเสริม
มารยาทอย่างตอ่เนือ่งเป็นระบบ ฝึกการปฏิบัติจริงโดยแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้ด้วย
ความสุภาพนอบนอ้ม เช่น จดักิจกรรมหน้าเสาธงใหน้้องไหว้พี่ พีร่ับไหว้นอ้ง  ท าความเคารพ
กันเป็นประจ าทุกวัน และการไหว้ผูอ้าวุโสหรอืไหว้ครูเวรประจ าวันก่อนเดินแถวเข้าห้องเรียน
อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเพือ่ฝึกให้ผู้เรียนมีความสภุาพนอบน้อม  มีสัมมาคารวะ  มีจิตส านึกท่ี
ดีปฏิบัติโดยไม่มีอาการเขินอาย  รวมท้ังส่งเสริมมารยาทในการพูดท่ีไพเราะ มีหางเสียง  (ครับ  
ค่ะ)   หลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดท่ีหยาบคาย โดยครูควรติดตามประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน
อย่างตอ่เนือ่งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านโดยการแสวงหา
ความรู้จากข่าวสาร  ข้อมูล  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและควรสรุปความคิดรวบ
ยอดอยา่งเป็นระบบลงในสมดุบันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ครูควรเพิ่มกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลายสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน 
การดู  การฟัง  การเขียน บูรณาการในทุกกลุ่มสาระอยา่งต่อเนือ่งเป็นระบบ เพื่อการพฒันาสู่
กระบวนการคิด และส่งผลตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล   การ
ให้เหตุผลโดยผ่านการไตร่ตรองและพิจารณา โดยการส่งเสริมกระบวนการคิด  จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครใูห้มากยิ่งขึ้น เช่น การสอนแบบโครงงาน การค้นคว้า การทดลอง การสอน
แบบบูรณาการสหวิทยาการ เน้นการปฏิบัติแลว้ประมวลผลเป็นความคิดรวบยอดอย่างเป็น
ระบบ  เพือ่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์  เพื่อการบรรลตุามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างยั่งยืน 



๓๙ 

 

๕) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สงูขึ้น โดยสถานศึกษาควร
จัดเตรียมความพรอ้มเพือ่สอบ O-NET  ให้ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้ ท้ังความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า พัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เช่น การสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างสม่ าเสมอและเรง่ด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดงักล่าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผูเ้รยีน  
โดยด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่ง มีการวัดผลพัฒนาการทางการเรียนในทุกภาคเรียน เพือ่ประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศกึษา 

๑) สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายของโครงการ เพือ่น าผลการประเมินมาเทียบเคียงกับ
เป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ อีกท้ังน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาอย่างจรงิจัง เพือ่พัฒนาสู่วิถีคุณภาพท่ียั่งยืน 

๒) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรอืคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๓ และควรรายงานผลการประชุมต่อส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีประชุม 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๑) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินครู เช่น ผลการพัฒนาจากการอบรม  ประชุม 
สัมมนาในวิชาท่ีสอน ผลการประเมินผลการจัดการเรยีนรู ้ผลการประเมินการจัดการเรยีนการ
สอน ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน 

๒) ครูควรได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการอยูเ่สมอควรน าผลการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระดับพัฒนาการทางสมองเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไปสูเ่ป้าหมาย  ควรประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนดว้ยวธิีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพือ่น ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรยีนอย่างเต็มศักยภาพ  ควรมีการจัดท า
บันทึกหลังสอนท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้  น าผลดังกล่าวไปใช้ในการท าวิจยัในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาผู้เรียนตามบริบทท่ีเป็นจริงให้มากยิ่งขึ้น 



๔๐ 

 

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามภารกิจของสถานศึกษา  มี 

การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  โดยมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบเคียง 
กับเป้าหมายและตวัชีว้ัด ความส าเร็จของแผนการปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพ     
การศึกษา  มีการใช้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมลูในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา รวมท้ัง 
พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา   

ชุมชมโดยรอบโรงเรียนประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  ส่งผลใหฐ้านะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวมฐีานะค่อนข้างยากจน  ครอบครวันักเรียนมีการอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอท า
ให้นักเรียนตอ้งขาดเรียนอยู่บอ่ย ๆ หรือบางรายตอ้งออกจากโรงเรียนเพือ่ชว่ยผู้ปกครองประกอบ
อาชพี                                     
        จุดเด่น   

    -  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข   ตามความต้องการของตนเอง 

  -  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย  
  -  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม   มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้  

            -  ผู้เรียนมีความสามารถ  ทางด้านกีฬา ศิลปะ  เป็นอย่างยิ่ง 
       จุดที่ควรพัฒนา 

    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้มากข้ึน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   
การงานพื้นฐานอาชีพ  และศิลปศึกษา  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์  



๔๑ 

 

สังเคราะห์  และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ควรปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ  ท้ังในและ
นอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ 

๑. การบรหิารจัดการศึกษา  
โรงเรียนดา่นทับตะโกราษฎรอ์ุปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่มงาน  ได้แก่  

กลุ่มบริหารวชิาการ  กลุ่มบรหิารงบประมาณ  กลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล   กลุ่มบริหารทั่วไป      ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนรว่ม (PM)  
เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ 
  
  
  
 
 
 

คณะกรรมการสถานศกึษา  ขัน้
พืน้ฐาน 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

บรหิารทัว่ไป บรหิารงานบคุคล บรหิารวชิาการ แผนงานและประกนัคณุภาพ บรหิารงบประมาณ 

  - งานหลักสูตรการสอน   และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้   
  -  งานนเิทศ ก ากับติดตาม  

-  งานสารบัญ 
-  งานพัสดุ 
-  งานการเงินและบัญช ี

- ประเมินภายนอกและประเมิน
ภายใน 
- งานประกันคุณภาพ 

-  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะ 
-  งานป้องกันและแก้ไขความ 

- งานอาคารสถานทีแ่ละงาน
นักการภารโรง 
-  งานโสตทัศนูปกรณ ์



๔๒ 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

แผนภาพ  โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียน 
 

 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  ครูและนักเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมน า

ปัญญา สืบสานความเป็นไทย สุนทรีด้วยศิลปะพัฒนากีฬา มีส่วนร่วมกับชุมชน ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันประชาคมอาเซียน 

พันธกจิ 



๔๓ 

 

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

เป้าหมาย 
๑. ครูและนักเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

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

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กีฬาเด่น  เน้นศิลปะ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนส่งเสริมกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ  



๔๔ 

 

        ๑.  ด้านผู้เรียน 
   ๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาองักฤษ 
   ๑.๒ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
   ๑.๓ สร้างนิสัยการรักการอ่าน การรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
   ๑.๔  สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพื่อเปน็ชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน  

 ๒.  ด้านสถานศึกษา  
 ๒.๑ มุ่งส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล อย่าง
ชัดเจน 
 ๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนนิงานต่างๆอย่างเพยีงพอ 

 ๓.  ด้านคร ู
 ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกับท้องถิ่นมากข้ึน 
 ๓.๒ พัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนให้หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการ

จัดท าสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากข้ึน 
           ๓.๓ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพือ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
           ๓.๔ ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน 
           ๓.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิการด าเนินงานด้านวิชาการ 
           ๓.๖ สร้างขวัญและก าลังใจ และจัดสวัสดิการใหบุ้คลากรอย่างตอ่เนือ่ง 
 
     ๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    

 กลยุทธ์ที่ ๑    
  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๒ 
  พัฒนาสภาพ  บรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

  กลยุทธ์ที่ ๔ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ 



๔๕ 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่ ๑.  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ส่งเสริม
ลักษณะนิสัยด้าน
สุขภาวะ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

๑.นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ เข้ารว่ม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

๑.นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีสุขภาพ
และสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ เข้ารว่ม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีความรู้ 
เห็นประโยชน์และคุณค่าด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์และกีฬา 
๖. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑/๑-๖ 
 
 



๔๖ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้างให้สิ่ง
รอบตัวเป็นคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่และ
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่นได้และสนกุ
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑.นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่และแหล่ง
เรียนรู้ตา่งๆท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีวิธกีาร
เรียนรู้ของตนเองแลว้เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้และสนุกกับการ
เรียนและชอบมาโรงเรียน 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๓/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สรุปความคิดอยา่งเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ

มฐ.ท่ี ๔/๑-๔ 



๔๗ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

โรงเรียน 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ๘  
กลุ่มสาระ 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี 
๒. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
๒. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๕/๑-๒ 
 

โครงการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารว่ม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชพี 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรี 
๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น 
๘. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มี

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารว่มการ
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรี 
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น 
๘. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๙๐ มีความ

มฐ.ท่ี ๗/๑-๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๒. ผู้บริหารมีความคิดรเิริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณารอ้ยละ 
๗๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บริหารมีการบรหิารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๗๕ 
๕. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตามเกณฑ์การพิจารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๒. ผู้บริหารมีความคิดรเิริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้น าทางวชิาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณารอ้ยละ 
๘๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บริหารมีการบรหิารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๘๕ 
๕. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๘/๑-๒ 

โครงการพัฒนา
ครูสู่มืออาชีพ 
 

๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความ
เข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการวเิคราะห์
ศักยภาพของผูเ้รียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

มฐ.ท่ี ๑๐/๑-๘ 



๔๙ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนท่ี
สอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจยั 
เพื่อพัฒนาสือ่และการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน 
๗.ผู้เก่ียวข้องรอ้ยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๓. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนท่ีสอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้เพือ่พัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจยั 
เพื่อพัฒนาสือ่และการเรียนรูข้อง
ผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
๗.ผู้เก่ียวข้องรอ้ยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 



๕๐ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๗๕๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๕๑ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏริูปการศึกษา 

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

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศกึษา 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา          

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการ
สภาพแวดลอ้มดี 
สุขภาพดชีีวีมีสุข 
สนุกกับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับปรุงอาคารเรยีนใหอ้ยู่
ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มให้ร่มรื่น 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ มี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ เข้าไป
เรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. ปรับปรุงอาคารเรยีนใหอ้ยูใ่น
สภาพใช้การได้ดีและปรับปรงุ
สิ่งแวดลอ้มให้ร่มรื่น 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ มีสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ เข้าไป
เรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด 
๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน  

มฐ.ท่ี ๑๑/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 
 



๕๓ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา          

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 
 

ตามเกณฑ์การพิจารณา  
ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่๓  พฒันาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการประสาน
สัมพันธ์
สร้างสรรค์
การศึกษา 

 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ พึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
๓. ผู้เก่ียวข้องรอ้ยละ ๘๕ พึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๙/๑-๓ 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๕๕ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการขอ้มูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการรณรงค์
การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรือท าเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
ใช้เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๑. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรือท าเนียบเก่ียวกับ
แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีใช้
เชือ่มโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

มฐ.ท่ี ๑๓/๑-๓ 



๕๖ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหลง่
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ประสานความรว่มมือในการ
วางแผนการใช้แหลง่เรยีนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

๓. สถานศึกษาจัดสถานการณ์
การเรียนการสอนโดยใช้แหลง่
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ประสานความรว่มมือในการ
วางแผนการใช้แหลง่เรยีนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบริหาร และการจดั
การศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีสว่นรว่ม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 
๖. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจ
การบริหาร และการจัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีสว่นรว่ม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 
๖. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๔/๑-๖ 

 
 

กลยุทธ์ที ่๔  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 



๕๗ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างตอ่เนือ่ง 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภม์ี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอยา่งมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทินอย่าง
ต่อเนือ่ง 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ ร่วมใจกัน
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
๖. นกัเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภม์ี
คุณธรรม  จริยธรรมและสามารถ
อยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภร์ู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ท่ี ๒/๑-๖ 



๕๘ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการหนูน้อย
นักปฏิบัต ิ
 
 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ 
สามารถวางแผนท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ รักการ
ท างาน สามารถปรับตัวและ
ท างานเป็นทีมได้ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ สามารถ
วางแผนท างานตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รักการ
ท างาน สามารถปรับตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๖/๑-๓ 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน
ตามเกณฑ์การพิจารณา        
ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๕๙ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่๕  สืบสานและอนรุักษ์ความเปน็ไทย 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่มี
ความคล่องตวัสูง และปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ ตาม
เกณฑ์การพิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันตอ่การใชง้าน
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีด าเนนิงานอย่าง
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิารที่
มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบ 
คลุมและทันต่อการใช้งานตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา  
ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๖๐ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารงานและพัฒนา
ผู้เรียน 

ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหาความรู้และบรกิาร
ชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศกึษา 
ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการศกึษา 
 ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๕/๑-๓ 

กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมใหบุ้คลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน

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

มฐ.ท่ี ๑๕/๑-๓ 



๖๑ 

 

ของโรงเรียน ด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๑.  ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 



๖๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ส่งเสริมลักษณะ
นิสัยด้านสุขภาวะ 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ เข้ารว่ม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีความ
ชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา 
๔. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรนีาฏศิลป์
และกีฬา 
๔. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
๖. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑/๑-๖ 
 
 



๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้างให้สิ่ง
รอบตัวเป็นคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีนิสยั
รักการอ่าน การเขียนและการ
ฟัง รู้จักต้ังค าถามเพือ่หาเหตุผล 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่และ
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่นได้และสนกุ
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มีนิสยั
รักการอ่าน การเขียนและการ
ฟัง รู้จักต้ังค าถามเพือ่หา
เหตุผล 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสือ่และ
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
เรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่นได้และสนกุ
กับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๓/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวจิารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และ

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ทักษะในการคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มี
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

มฐ.ท่ี ๔/๑-๔ 



๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

จินตนาการ 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

และจินตนาการ 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ๘  กลุ่ม
สาระ 
 
 
 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี 
๒. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี 
๒. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

มฐ.ท่ี ๕/๑-๒ 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาครู
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารว่ม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชพี 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมัน่
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรี 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารว่ม
การอบรมจรรยาบรรณวิชาชพี 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความ
มุ่งม่ันอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
๔. ครูร้อยละ ๙๐ รู้จัก
แสวงหาความรูแ้ละเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ 
๕. ครูร้อยละ ๙๕ มีวุฒิทาง 
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญา

มฐ.ท่ี ๗/๑-๗ 



๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๖. ครูร้อยละ ๘๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น 
๘. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพงึพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

ตรี 
๖. ครูร้อยละ ๙๐ สอนตาม
วิชาเอก โท หรือตามความ
ถนัด 
๗. สถานศึกษามีครูครบชั้น 
๘. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวชิาชีพตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๒. ผู้บริหารมีความคิดรเิริ่ม มี
วิสัยทัศน์และผู้น าทางวิชาการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา            
ร้อยละ ๗๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการตามเกณฑ์การพิจารณา 
๔. ผู้บริหารมีการบรหิารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ 
๗๕ 
๕. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวชิาชีพตาม
เกณฑ์การพิจารณา           
ร้อยละ ๘๕ 
๒. ผู้บริหารมีความคิดรเิริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และผู้น าทาง
วิชาการตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๓. ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและ
การจัดการตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
๔. ผู้บริหารมีการบรหิารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามเกณฑ์การพิจารณา รอ้ย
ละ ๘๕ 

มฐ.ท่ี ๘/๑-๒ 



๖๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๕. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

โครงการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 
 

๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนท่ี
สอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจยั 
เพื่อพัฒนาสือ่และการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน 

๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียน
และเข้าใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 
๓. ครูร้อยละ ๘๕ มีความ  
สามารถจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ครูร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๕. ครูร้อยละ ๘๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนท่ี
สอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
๖. ครูร้อยละ ๙๕ มีการวิจยั 
เพื่อพัฒนาสือ่และการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้

มฐ.ท่ี ๑๐/๑-๘ 



๖๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๗.ผู้เก่ียวข้องรอ้ยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

พัฒนาผู้เรียน 
๗.ผู้เก่ียวข้องรอ้ยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน 
 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การ

๑. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณารอ้ยละ 
๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๖๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
 

เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้รียน 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 
ร้อยละ ๘๕ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามนโยบาย
การปฏิรูป
การศึกษา 

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

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕      
มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๕/๓ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 



๖๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการ
สภาพแวดลอ้มดี 
สุขภาพดชีีวีมีสุข สนุก
กับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับปรุงอาคารเรยีนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มให้ร่มรื่น 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐  
มีสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ 
 เข้าไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

๑. ปรับปรุงอาคารเรยีนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มให้ร่มรื่น 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ 
 มีสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ เข้า
ไปเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุด 
๔. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน  
 

มฐ.ท่ี ๑๑/๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้รียน 
 

ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้รียน 
 

 

กลยุทธ์ที ่๓  พฒันาการศึกษาโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการประสาน
สัมพันธส์ร้างสรรค์
การศึกษา 

 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ 
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๙/๑-๓ 

โครงการพัฒนา ๑. สถานศึกษามีการจัด ๑. สถานศึกษามีการจัด มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๗๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา  
ร้อยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา          
ร้อยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้รียน 

องค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่มีความคล่องตัว
สูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา   
ร้อยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา       
ร้อยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผูเ้รียน 

โครงการรณรงค์การ
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรือท าเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า

๑. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศหรือท าเนียบ
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท า

มฐ.ท่ี ๑๓/๑-๓ 



๗๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ท่ีใช้เชือ่มโยงข้อมูลแหล่ง
เรียนรูภู้มิปัญญาในท้องถิ่น 
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ประสานความรว่มมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

แผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ท่ีใช้เชือ่มโยงข้อมูลแหล่ง
เรียนรูภู้มิปัญญาในท้องถิ่น 
๓. สถานศึกษาจัด
สถานการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๔. ประสานความรว่มมือใน
การวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนรว่ม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
และถ่วงดลุ 
๖. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการ

๑. โรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนรว่ม 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการบริหารที่  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
และถ่วงดลุ 
๖. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการ

มฐ.ท่ี ๑๔/๑-๖ 



๗๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

ด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่๔  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 
โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
๒. นักเรียนทุกคนได้ข้าร่วม

มฐ.ท่ี ๒/๑-๑๖ 



๗๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

กิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 
๓. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างตอ่เนือ่ง 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภม์ี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอยา่งมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

กิจกรรมวันส าคญัต่างๆ 
๓. นกัเรียนรอ้ยละ ๘๕ รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๔. นักเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทิน
อย่างตอ่เนือ่ง 
๕. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ ร่วมใจ
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 
๖. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภม์ี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
สามารถอยูร่่วมกันอยา่งมี
ความสุข 
๗. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๘. นักเรียนโรงเรียน 
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภร์ู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

โครงการหนูน้อยนัก ๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ ๑. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ มฐ.ท่ี ๖/๑-๓ 



๗๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถวางแผนท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๗๕ รักการ
ท างาน สามารถปรับตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

สามารถวางแผนท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รักการ
ท างาน สามารถปรับตัวและ
ท างานเป็นทีมได ้
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๗๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที ่๕  สืบสานและอนรุักษ์ความเปน็ไทย 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๗๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การ
พิจารณา ร้อยละ ๗๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณา รอ้ยละ ๗๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบรหิาร
ท่ีมีความคล่องตัวสงู และ
ปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ ตามเกณฑ์การ
พิจารณารอ้ยละ ๘๕ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อการ
ใช้งานตามเกณฑ์การพิจารณา 
ร้อยละ ๘๕ 
๓. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนิน 
งานอย่างตอ่เนือ่งตามเกณฑ์
การพิจารณา รอ้ยละ ๘๕ 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือ่งตามเกณฑ์การพจิารณา

มฐ.ท่ี ๑๒/๑-๒ 



๗๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ร้อยละ ๗๕ 
๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

๕. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการ 
ศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูปการ 
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๕/๑-๓ 

กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมใหบุ้คลากรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน

๑. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน

มฐ.ท่ี ๑๕/๑-๓ 



๗๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

ของโรงเรียน ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



๗๙ 

 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

โครงการ
สภาพแวดลอ้มดี 
สุขภาพดชีีวีมีสุข 
สนุกกับการเรียน 
-นวัตกรรม 
NEW DAN 

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยค านึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
๒. ครูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
ระบบการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ ๘๐ 
๔. นักเรียนไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ ๒๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ๓ ถึง ๔  

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยค านึงถึง
ธรรมชาติตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
๒. ครูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
ระบบการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
๔. นักเรียนไม่น้อยกวา่       
ร้อยละ ๒๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ๓ ถึง ๔  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 มาตรฐานดา้นคุณภาพผู้เรยีน 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละของ
นักเรียนทีอ่ยู่
ในระดบั ๓ 

ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

๑๐๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๗.๙๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่ความ
รุนแรง โรคภัย อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ 

๙๖.๗๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๙๗.๖๗ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ๙๙.๖๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

๙๖.๗๑ ๐.๙๖ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่าย

ปกครอง สถิติการมาเรียน 
- เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพดีเด่น 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 
- สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(สสส.) 



๘๑ 

 

- ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการใช้หอ้งพยาบาล 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 

- เอกสารข้อมูล สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน 
- แบบรายงานผล การดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔ 

- แฟ้มประวัติ ผลการประเมินตนเอง สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน สมุดบันทึกความดี 
- ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕ 
- สมุดประจ าตวันักเรียน รายงานผลการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
- แบบประเมินตนเองของนักเรยีนรายบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖ 
- โครงการพัฒนาผูเ้รียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา นันทนาการ 
- เกียรติบัตรการแข่งขัน ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ระดับจังหวดั ระดับภาค 
- ค าสั่งการได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา ศิลปะ จังหวัดราชบุรี 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ  ผู้เรียนมีการพัฒนาทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ าหนัก
ส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขและมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส.)  ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข
ต่าง ๆ  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัวจากโรคและ
อุบัติภัย  รวมท้ังจากอุบัติเหตุ  การทะเลาะวิวาท  และปัญหาทางเพศ  ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รู้
ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง  มีความพยามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  มี
ความมั่นคงทางอารมณ์  ภาคภูมิใจในตนเอง  มองโลกในแง่ดี  มีความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 
แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย  และบทบาทหน้าท่ี  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น  สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความสงบสุข  
จัดการกับความขัดแย้งได้  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น  ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  และนันทนาการ  



๘๒ 

 

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีความสุข  สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเอง  และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และหรือนันทนาการในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ชว่ยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
สุนทรียภาพ มีสุขนิสัยดูแลสขุภาพและออกก าลังกาย ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่ความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตแุละปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความม่ันใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม สามารถสร้างผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดับ   
ดีเยี่ยม 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๙๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ รูจ้ักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๗ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๑ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ สร้างผลงานจากเข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/ 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาผูเ้รียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้แก่ การสร้างความตระหนกัให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การ
รณรงค์ใหผู้้เรยีนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อรา่งกาย และส่งเสริมให้นักเรยีน
เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนส าหรับการเจรญิเติบโตท่ีสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สสส. หรอืกรมอนามัย โดยขอความรว่มมือจากผู้ปกครองและร้านค้าในโรงเรียนสนับสนุนและจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีสว่นรว่มทางด้านศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการกีฬา อย่างท่ัวถึง 
 
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละของ
นักเรียนทีอ่ยู่
ในระดบั ๓ 

ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘๗.๒๓ ๑.๗๔ ๔ ดีมาก 



๘๓ 

 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๕.๕๕ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๙๖.๗๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม 
๙๕.๕๕ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- สรุปรายงานผลลักษณะอันพงึประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
(๘ ประการ) 

- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย  เกียรติบัตร รางวัล 
- แบบบันทึกลักษณะอนัพึงประสงค ์

ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล 
- แบบบันทึกลักษณะอนัพึงประสงค ์
- แบบบันทึกคุณลักษณะผูเ้รียนท่ีปฏิบัติตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม แบบบันทึกลักษณะอันพึง

ประสงค ์
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- สมุดบันทึกส่ง-คืนของ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย เกียรติบัตร รางวัล 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แบบบันทึกลักษณะอนัพึงประสงค ์
- กิจกรรมวันพอ่ วันแม่ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวนัเข้าพรรษา 
- สมาทานศีลตอนเช้า  
- การท าบุญโรงเรียน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรมต่างๆ เช่น ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- สมุดบันทึกความดี ภาพถ่าย โล่ เกียรติบัตร รางวัล 
- สรุปผลรายงานคณุลักษณะอนัพึงประสงค ์

 
๑. วิธีการพัฒนา 



๘๔ 

 

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆและส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อย่างหลากหลาย โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นคนดี มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการศึกษาดูงาน และอยู่ค่ายนอก
สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และร่วมกันท างานอย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษามีนโยบาย
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีจิตอาสาเพื่อสังคม การปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยการปิดน้ า ปิดไฟ ปิดพัดลม ในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้และเปิดเมื่อมีความ
จ าเป็น การเลิกใช้แก้วน้ า/ถุงพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิงเป็นขยะท่ียากต่อการก าจัด และส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย โดยมีครูเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนพบเห็นการยิ้มไหว้ทักทายกันใน
โรงเรียนอยู่เสมอ และให้ผู้เรียนทุกชั้นฝึกการกราบไหว้ การแสดงความเคารพ    
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕ เอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญูกตเวที และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มีความตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๒๓ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๕๕ เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
 ๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๕๕ ตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ให้ได้ รอ้ยละ ๑๐๐ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในเนื้อหาสาระหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาผู้เรยีนด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
รวมท้ังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
อย่างต่อเนือ่ง 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละของ
นักเรียนทีอ่ยู่
ในระดบั ๓ 

ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 



๘๕ 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหลง่เรยีนรู้และสื่อตา่ง ๆ รอบตวั 

๙๖.๓๒ ๑.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

๘๕.๑๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

๙๖.๓๒ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๙๖.๗๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- บันทึกการอ่าน(นักเรียน) 
- สถิติการใช้บริการห้องสมุด 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  
- บันทึกการใช้สารสนเทศ 
- ภาพถ่าย 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 
- บันทึกการอ่าน 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษา  
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 
- การเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ภาพถ่าย 
- การเข้ารว่มแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร รางวลั 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔ 
- โครงงานของนักเรยีน ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- วุฒิบัตร เกียรติบัตร  ภาพถ่าย 

๑. วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านโดยการท าบันทึก รักการ
อ่านของนักเรียนทุกคน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพื่อ



๘๖ 

 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  โรงเรียนได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์สืบค้นในห้องปฏิบัติการต่างๆ  

เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการสืบค้นและท างานในการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความรู้  

ความเข้าใจ  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูล และหรือผลงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ผลการพฒันา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาความรู้จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะและผลงานทาง
วิชาการ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ท้ังประเภททีมและรายบุคคล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 
๓ ในระดับ ดีเยี่ยม  

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรยีนรู้และสือ่ต่าง ๆ รอบตัว 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๑๐ มีทักษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
 ๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้
ระหว่างกัน 
 ๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๑ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาให้ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง มีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานตามความเหมาะสมของรายวิชา เพือ่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรู้ดว้ย
ตนเองโดยมีครูให้ค าแนะน า การจัดแข่งขันบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการประกวดผลงานจากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆตลอดจนผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ผลงานจากการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ด้วยตนเอง ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจแกป้ญัหาได ้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของ

นักเรียนทีอ่ยู่ใน
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๙๔.๙๗ ๑.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวธิีคิด  วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๙๑.๘๗ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

๙๕.๗๔ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๙๖.๓๒ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- รายงานสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามตวัชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

- ตรวจผลงาน ชิน้งาน โครงงานของผู้เรียน 

- แบบประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาผูเ้รียน 

- เอกสาร/หลักฐานการวัดผลประเมินผล 

- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ โครงงาน 

- ชิ้นงาน/ผลงานของผูเ้รียน เชน่ ผังความคิด รายงาน เรียงความ สื่อ สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการน าเสนอ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 

- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด 



๘๘ 

 

- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- แบบสรุปรายงานร้อยละของผู้เรียนที่ผา่นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔ 

- ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรยีน 

- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษามีนโยบายเน้นใหผู้้เรียนได้คิดเป็น  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสติและ
สมเหตุสมผล  โดยได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีแยกระบุตามโครงการกิจกรรม  งบประมาณ  
มีปฏิทินปฏิบัตงิานตามโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  สถานศึกษาสง่เสริมให้
นักเรียนรู้จักคิดอยา่งเป็นระบบ  และตัดสินใจในการแก้ปัญหา  การท างานรว่มกัน  น าเสนอวธิีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรอืวธิีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุสมผล ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถสรุปความ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมเีหตุมีผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๙๗  ท่ีสามารถสรุปความคิดจากเรือ่งที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรอืเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๘๗ ท่ีสามารถน าเสนอวธิีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
 ๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๗๔ ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
 ๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 



๘๙ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ด้วยการอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดทุกรายวชิา มีการทดสอบ
ผู้เรียนดา้นการคิด เพือ่ประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และมีการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละของ
นักเรียนทีอ่ยู่
ในระดบั ๓ 

ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
เป็นไปตามเกณฑ ์

๓.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ ์

๔.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ไปตามเกณฑ ์

๔.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไปตามเกณฑ ์ ๒.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช ้
สรุปมาตรฐาน   ๓ ดี 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษาของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระ และทุก
ระดบัชั้นปีปัจจุบันและท่ีผ่านมา 



๙๐ 

 

- รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนตามเป้าหมายสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระ และทุกระดับชั้นในปีปจัจุบัน และปีที่ผ่านมา 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 

- สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ   

- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น ผูเ้กี่ยวข้องในประเด็นความสามารถในการสื่อสาร การคิด  
การแก้ปัญหา และการใชเ้ทคโนโลยี 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 

- ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน ระดับชั้นเรียน 

- ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน ระดับโรงเรยีน 

- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔ 

- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ของผูเ้รียนชั้นท่ีมี
การทดสอบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 

- เปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)  ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 

๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดการสอนเสริมทุกรายวิชาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของวัน ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ 
ได้แก่ค่ายคณิตศาสตร์  ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและนอก 

๒. ผลการพัฒนา 

 จากการด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึนและ
เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ 
ในระดับ ดี 



๙๑ 

 

 ๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๓.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๔.๐๐ มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๒.๐๐  มีผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไปตามเกณฑ ์

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร และจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนให้มีผลการประเมินตามเกณฑ์ใน
ระดับสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ืน่ได้และมี 
เจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของ

นักเรียนทีอ่ยู่ใน
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ ๙๒.๐๗ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๙๘.๖๔ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ๙๘.๖๔ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 



๙๒ 

 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๙๖.๓๒ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑ 

- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 

- ทักษะงานทักษะชวีิต 

- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒ 

- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 

- แฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียน 

- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 

- แฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียน 

- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๔ 

- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 

- ทักษะงานทักษะชวีิต 

- บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

- การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน 
๑. วิธีการพัฒนา 



๙๓ 

 

 สถานศึกษามีนโยบายให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน
การท างานเป็นระยะ ๆ จนงานท่ีด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดจน
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ และหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ผู้เรียนท างานอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถ
ในการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
การท างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และ
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึน และรู้สึกชื่นชมต่อผลส าเร็จ
ของผลงาน 
๒. ผลการพฒันา 

จากการจัดแผนการเรียนและโครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือ่ใหผู้้เรยีนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ท างานรว่มกันและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ผลปรากฏว่า ชว่ยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชพีสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๗ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๔ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
 ๖.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๔ ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
 ๖.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๓๒ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการงานอาชีพท่ีสามารถน าไป
ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดแผนการเรียนวิชาเลือกการงานอาชีพตามความ
สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน แล้วเปิดแผนการเรียนตามท่ีผู้เรียน
ต้องการ โดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอ และมีการนิเทศก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 



๙๔ 

 

 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่๗ ครปูฏบิัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละของ
นักเรียนทีอ่ยู่
ในระดบั ๓ 

ข้ึนไป 

คะแนน 
  ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๙๓.๙๓ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

๙๐.๙๐ ๑.๗๗ ๔ ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดว้ยวธิีการที่
หลากหลาย 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรยีนและคุณภาพชวีิต
ด้วยความเสมอภาค 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการ
สอน 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวชิาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- แผนการจัดการเรียนรู ้

- บันทึกหลังการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- แฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 

- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

- แบบส ารวจข้อมูล สือ่ นวัตกรรม  

- เครื่องมอืการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- แฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- แผนการจัดการเรียนรู ้

- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 

- ทะเบียนแหลง่เรยีนรู ้
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

- แบบส ารวจข้อมูล สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- แผนการจัดการเรียนรู ้

- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

- เครื่องมอืการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู/้บันทึกผลหลังการท ากิจกรรมและพัฒนาการของผูเ้รียน 

- ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเปน็รายบุคคล 

- แผนงาน/โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทึกให้ค าปรึกษา บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ 

- รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละคน 

- เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนท่ีใช้พัฒนา/แก้ปญัหาผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ 

- รายงานผลการปฏิบัติหนา้ท่ี 

- ผลการประเมินการปฏิบัติหนา้ท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานตามวิทยฐานะ
ต าแหน่ง 

- ทะเบียนประวัติ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ 

- บันทึกเวลาปฏิบัตงิานของข้าราชการ 

- ค าสั่งปฏิบัติการสอน 

- บันทึกการสอนแทน 

- ผลการแข่งขันความเป็นเลิศตัง้แต่ระดับเขตพื้นที่ข้ึนไป 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  
ด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา  และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนท่ีชัดเจน  ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่าง
ท่ัวถึง  ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการพฒันา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมครูให้ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีและเพิ่มศักยภาพ
ของครู  ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดี สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพและ
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เกิดประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนและครูได้รับรางวัล วุฒิบัตร เกียรตบิัตร เป็นจ านวน
มากและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๗.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๗.๒ ครูร้อยละ ๙๓.๙๓ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๗.๓ ครูร้อยละ ๙๐.๙๐ มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
 ๗.๔ ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๕.๕ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 ๗.๖ ครูร้อยละ ๑๐๐ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชวีิตดว้ยความเสมอภาค 
 ๗.๗ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการศกึษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
 ๗.๘ ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 ๗.๙ ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูให้สงูขึ้น เพือ่ให้ครูน าความรู้ท่ี
ได้รับมาพัฒนาผูเ้รียนดว้ยการจัดโครงการอบรมการใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมครูให้ด าเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นรายวชิาที่ตนรับผิดชอบ โดยมีการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และใช้ผลในการปรับการสอน 
 
มาตรฐานที ่๘ ผูบ้รหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 



๙๘ 

 

๘.๑  ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดรเิริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ    
การจัดการ 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔  ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่ 
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมทีท่ า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรยีน 

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 

- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 

- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 

- รายงานโครงการต่างๆ 

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกดั 
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- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก 

- ค าสั่งโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน 

- หนังสือติดตอ่ประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยมืหนังสือ วารสาร รายงานการ
วิจัย 

- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน 

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 

- รายงานโครงการต่างๆ 

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกดั 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานภายนอก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรยีน สมุดนิเทศ 

- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้าย
นิเทศติดตามกับก างาน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรยีน หนังสือเชญิประชุม 

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม 

- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรยีน วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 



๑๐๐ 

 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต  เป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่ม
วิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษา 

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

ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน แนะน า ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการท้ังการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการ
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ  ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท าการ 

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

ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนได้ด าเนินการเพือ่ใหผู้้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธิผล  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 ๑. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง 
 ๒. ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครู 
 ๓. จัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
 ๔. บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



๑๐๑ 

 

 ๕. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้บรหิารมีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทาง
วิชาการ และมีความคิดรเิริ่มในการบริหาร ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนสง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สามารถ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ผู้บริหารวางแผนท่ีจะด าเนินการโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐานคดิท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ ผู้บรหิารมีแนวคิดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านวิชาการสรา้งขวญัและก าลังใจ และจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที ่
อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีระเบยีบ
ก าหนด 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม 

- บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ 

- ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- ภาพถ่าย แผ่นพับ 



๑๐๒ 

 

- ป้ายจัดโครงสรา้งองค์กร 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม  

- บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ 

- ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 

- ภาพถ่าย แผ่นพับ ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรยีน 

- ป้ายจัดโครงสรา้งองค์กร 

- บอร์ดกิจกรรมการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม  

- แผนการจัดการเรียนรู ้

- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชมุ ค าสั่งต่างๆ 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 

- หนังสือเชญิประชุม รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการ
ใช้แหล่งเรียนรู ้

- การประชุมระบบเครือข่ายผูป้กครอง 

- ภาพถ่าย แผ่นพับ 

- การจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ 
๑. วิธีการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๖  และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการก ากับ  ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยผู้ปกครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ



๑๐๓ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าท่ี  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  ๒๕๔๖ และมาตรา  ๒๖  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบียบอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด  ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  การวางแผน การ
ด าเนินการ  การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมในการวาง
แนวทาง  นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

โรงเรียนได้ด าเนินการเพือ่ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.  จัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธร์ะหว่างผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับสถานศึกษา 

 ๑.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
 ๑.๒ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

  ๑.๓ จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง        
  ๑.๔ จัดการประชุมศิษย์เก่า 
 ๑.๕ จัดท าสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน         
 ๑.๖ จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์เสยีงตามสาย 
 ๑.๗ มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 ๑.๘ เชญิชุมชนเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน เช่นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมวันส าคญั ฯลฯ 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรม/โครงการ และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงทาง
โรงเรียนได้รับความรว่มมือเปน็อย่างดีและต่อเนือ่งส่งผลใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนท่ีจะให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน และจะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา



๑๐๔ 

 

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล เช่นการเพิ่มแผนการเรียนตามความสนใจและการ
ช่วยเหลอืนักเรียนท่ีขัดสนใหม้ากข้ึนพัฒนาหลักสูตรใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลอืกเรียนตาม

ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 
๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๐๕ 

 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธภิาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 

- การจัดท าหลักสูตร 

- การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

- การติดตามผลการใช้หลักสูตร 

- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม/ค าสัง่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

- การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 

- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

- ป้ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- คู่มือด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

- แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรยีน 

- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนตามแผนโครงการ กิจกรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 



๑๐๖ 

 

- แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู

- ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

- แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

- ค าสั่ง 

- ปฏิทินการนิเทศ 

- บันทึกการประชุม 

- เครื่องมอืส าหรับการนิเทศภายใน 

- บันทึกการนิเทศและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

- แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

- ค าสั่ง เอกสารข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- การคัดกรองและจ าแนกนักเรยีนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ 

- บันทึกผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้รียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 

- บันทึกการประสานและส่งตอ่การแก้ไขและพัฒนาผูเ้รียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีน าเป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถ่ิน สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน มาจัดการเรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ินโดยการจัดบูรณาการตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเพาะเชื้อเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเอจอมบึง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต ท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความ
ภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
มีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจัดให้ผู้เรียนเรียนผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือ
ความต้องการ ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ภายใต้สัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร มีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับ



๑๐๗ 

 

บริการอย่างท่ัวถึง มีการนิเทศ ติดตามก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมท่ีจัดเพื่อตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม)  มีหลากหลาย และผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสเลือกเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง และจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถ่ิน  
ชุมชน และสังคม สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิด  การลงมือ
ท างานในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงให้ผู้เรียนได้ใช้การวิจัยในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา จนผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง   สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามก ากับการใช้
หลักสูตร โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายมีแผนการนิเทศ ติดตามก ากับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง น าผลการ
นิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนครูผู้สอน   สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง  น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความ
ถนัด  ความสนใจ  ความพร้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน  สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูม่าตรฐานสากล 
๒. นิเทศการสอน 
๓. พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์และการสืบค้น 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร ์
๖. พัฒนาการเรียนในการสร้างสือ่นวัตกรรม 
๗. วิจัยในชั้นเรียน 
๘. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

๑. ผลการพฒันา 
 จากการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอยา่งรอบดา้น 

ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม ท าให้ผูเ้รียนได้รบัความรู้และประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมท่ีสนใจ ท าใหม้ีความสุขกับการเรียน การจดัให้มีการนิเทศภายในช่วยพฒันาการจัดการ



๑๐๘ 

 

เรียนการสอนของครู ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี และจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ครูสามารถ
แก้ปัญหาของผูเ้รียนได้มากข้ึน ผู้ปกครองให้ความรว่มมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม 
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มุ่งส่งเสริมการด าเนินงานใหเ้ป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน 

 
 
 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมสีิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียน 

๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรยีนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรอืเรียนรู้แบบมีสว่นรว่ม 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- แฟ้มเอกสาร แผนการปฏิบัตกิารประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

- แบบบันทึกการก ากับติดตามงานอาคารสถานท่ี 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรยีน 

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจ 

- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้



๑๐๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

- บันทึกการประชุมของโรงเรยีน 

- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามยันักเรียน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- สมุดเยี่ยม รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

- รางวลัต่างๆท่ีได้รับ หรอืประกาศเกียรติคุณ 

- การมีส่วนรว่มของชุมชน หรอืองค์กรต่างๆ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

- รายงานโครงการ รายงานประจ าปีของโรงเรียน   สมุดค าสั่ง 

- บันทึกการประชุมของโรงเรยีน 

- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติการใช้หอ้งสมุด 

- สถิติการใช้สือ่ สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้หอ้งสมุด สือ่เทคโนโลยี สารสนเทศในห้องสมุด 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง ใช้การได้ดีน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ได้แก่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  แหล่งเรียนรู้  การบริการสื่อ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผู้เรียนสถานศึกษามี
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรงอาหาร  หอประชุม  ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ได้แก่  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  ร่มรื่น  และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้



๑๑๐ 

 

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

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ มี

อาคารสถานท่ี และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
สุขภาพอนามัยท่ีดี มีความปลอดภัย มีห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีกิจกรรม/โครงการท่ีให้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินคุณ ภาพ
มาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มุ่งส่งเสริมการด าเนินงานใหเ้ป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล อย่างชัดเจน
จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆอย่างเพียงพอ 

 
 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 
๑๒.๒ การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพือ่พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๐.๘๐ ๔ ดีมาก 



๑๑๑ 

 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

- ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนด 

- รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

- การจัดโครงสร้างหรอืระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

- แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี และเอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 



๑๑๒ 

 

- รายงานด าเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลีย่นเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

- แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- สรุปรายงานประจ าปเีป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนา 

ด าเนินการจัดองค์กร โครงสรา้งระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบดังนี ้
๑ . จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและ

ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรวมท้ังจัดท าค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  จัดท าระเบียบรองรับการ
บริหารท่ีมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  จัดการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และระบบบริหารงาน
ท่ัวไป  ด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
 ๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อกรใช้งาน  จัดการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
การวางแผน การปฏิบัติ  การตรวจสอบ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนา   จัดปัจจัยพื้นฐาน บุคคลกร 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โปรแกรมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเหมาะสมและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  จัดเก็บและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ ท่ีคลอบคลุมงานด้านวิชาการ  
งบประมาณ บุคคลากร การบริหารงานท่ัวไปและข้อมูล สนับสนุนต่างๆ ท่ีเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 ๓. จัดระบบประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จัดระบบกลไกและมีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   จัดระบบกลไกและมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง  ได้รับการประเมินท้ังภายในภายนอกตามกฎกระทรวงและเผยแพร่ผลประเมินอย่าง
กว้างขวาง น าผลการติดตามและประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จัดระบบงานบริหารงานบุคลากรท่ี
มีคุณภาพ  จัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  จัดระบบการประเมิน การนิเทศ การปฏิบัติงานและข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
บุคลากรเพื่อการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ   ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และการจัดสวัสดิการท่ีเป็นธรรมและท่ัวถึง 



๑๑๓ 

 

 โครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการและส่งผลตอ่การประเมินมาตรฐานที่ ๑๒  มี
ดังนี้       

๑. พัฒนาระบบของผู้บริหารทั้ง  ๕  งาน 
๒. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ 
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๒ ในระดับ ดีมาก   
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาวางแผนท่ีจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความครอบคลุมทุกตัว
บ่งชี้ โดยจัดอบรมครูและบุคลากรให้มีความรอบรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง สรรหาคณะท างานประกันคุณภาพท่ีมีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการ
ท างานเพื่อให้ระบบงานประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการประกันคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ พร้อมท้ังรับข้อเสนอแนะมาพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างจริงจัง 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้เก่ียวข้อง 

๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๔ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- บันทึกรายงานการประชุม การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

- ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

- เอกสารเผยแพร่ความรู ้

- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- บันทึกรายงานการประชุม การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

- หนังสือเชญิบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก 

- รายงานการประชุม 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- แผ่นพับ วารสาร  

- ป้ายนิเทศกิจกรรมต่างๆ 

- เชญิบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียน 

- โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรนอกสถานศึกษา 

- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายใน
สถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม   สนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  เช่น 
อ่านหนังสือหรือวารสารท่ีมีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน  ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุท่ีมีสาระ  
ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์   ศึกษาหา



๑๑๕ 

 

ข้อมูลห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป ์ สวนสัตว์  ศูนย์การศึกษา  สถานประกอบการ  องค์กร
ภาครัฐ  เอกชน  หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  เป็นต้น   

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและองค์กรท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ  จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วธิี
ด าเนินงานโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. แหล่งเรยีนรู้สูลู่กด่าน 
    ๑.๑ สวนธรรมน่ารู ้

๑.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
๑.๓ ป้ายสื่อความรู ้
๑.๔ พระราชด ารัสการศึกษาน่าเรียนรู ้

          ๒. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
              ๑.๑ สารสนเทศแหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ๑.๒ แหล่งเรียนรูจ้ากชุมชน 
              ๑.๓ ความภูมิใจในท้องถิ่น 
              ๑.๔ ครูท้องถิ่น 
          ๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
              ๑.๑ ห้องสมุดชุมชน 
              ๑.๒ ลานกีฬาชุมชน 
              ๑.๓ อาชีพเพื่อชมุชน 
              ๑.๔ ลูกหลานปลอดภัยในชุมชน 
              ๑.๕ เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินกิจกรรมสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้วิธีด าเนินงาน   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 



๑๑๖ 

 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากข้ึน ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้นต่างๆ ให้ผู้เรียนและชุมชนศึกษาหาความรู้ 
จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้น 

ที่ก าหนดข้ึน 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน ์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสริมใหส้่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที ่๑ 



๑๑๗ 

 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- ทะเบียนแหลง่เรยีนรู ้

- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- รายงานสรุปการประเมินโครงการ 
ตัวบ่งช้ีที ่๒ 

- เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

- รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีปรากฏสอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

- รางวลั เกียรติบัตร เกียรติคุณ 

- สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน  ผู้ปกครองท่ีมีต่อการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีนโยบายเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรชุมชน  สถานศึกษาบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ๕ ฝ่าย 
คือ  

๑. ฝ่ายบริหารวชิาการ 
๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. แผนงานและประกันคุณภาพ 
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
๕. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีมีความส าคัญมีการร่วมกัน

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จัดท าแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จและแผนด าเนินการ มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีแยกระบุรายโครงการกิจกรรม  
งบประมาณ   มีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ  บันทึกการปฏิบัติงาน  และมีการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีมโดยแต่งตั้งมอบหมายให้



๑๑๘ 

 

คณะท างานตามความถนัดและความสนใจ  เช่น  คณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป  คณะกรรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  มีการประชุมแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ  ร่วมกันท างาน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

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

๑. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ประชุมติดตามงานกิจการภายในสถานศึกษา 
                ๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ปรับโครงสร้างการบริหาร 
 จัดระบบการประเมินเพือ่พัฒนาคุณภาพ 

๓. ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
 ระดมทรัพยากรจากเครอืข่ายผู้ปกครอง 
 ระดมทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

๔. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๕. สรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดท าโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ เรียนมีความรอบรู้ มีศักยภาพเพิ่มข้ึน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถทางวิชาการ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ท้ังภายในและภายนอกเป็นจ านวนมากได้ทุนสนับสนุนโครงการจากภายนอก อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปีท าให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาวางแผนท่ีจะด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู
เป็นแกนน าและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา



๑๑๙ 

 

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนท่ีจบออกไปประกอบอาชีพ โดย
มีโครงการท่ีส่งสริมทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบ
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา            

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ๕ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

-  บันทึกการประชุม 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏบิัติงาน 

- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- สารสนเทศโรงเรยีน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

- บันทึกการประชุม 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฎิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏบิัติงาน(นวัตกรรม NEW DAN) 

- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 



๑๒๐ 

 

- บันทึกนิเทศติดตาม ผลการด าเนินงาน 
 
 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนา  ร่วมกันชี้แนะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย  จุดเน้น  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังท่ีสถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก าหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป เช่น การ
ปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การป้องกันสิ่งเสพติด  การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น  โดยสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการส่งเสริมและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้การรับรอง 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. คุณภาพคนไทยยุคใหม ่
๒. ระบบการบรหิารจัดการใหม่  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๓. นิเทศก ากับดูแลติดตาม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฎิรูปการศึกษา ส่งผลให้

เกิดการพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ท่ี ๑๕  ในระดับดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาวางแผนท่ีจะด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โดยมีครู
เป็นแกนน าและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โรงเรียนจะด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ ให้สามารถศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 



๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรยีนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

     

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนือ่ง 

     

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
อย่างเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

     

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการ 
 ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

     

ด้านการจัดการศึกษา      



๑๒๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 
มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างม ี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเตม็
ศักยภาพ 

     

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

     

ด้านอตัลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

     

ด้านมาตรการส่งเสรมิ 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่พัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสงูขึ้น  
         (มาตรฐานเพิ่มเติม ถ้ามี) 

     

คะแนนเฉล่ีย/ระดับคุณภาพรวม      
 



๑๒๓ 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานภาพรวมในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
คะแนนท่ีได้ ๙๒.๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ผลการด าเนนิงานในภาพรวม 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยอาศัยการบริหาร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมท า โดยมอบหมายให้ฝ่าย 
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ท้ังภายในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบของการ



๑๒๔ 

 

ประชุม อบรม เข้าค่ายวิชาการ  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยเรียน ให้
สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และแสดง
ความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพและความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนและอินเทอร์เน็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ได้
ตลอดเวลาเรียน การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากรในสาขาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมกีฬา ดังนั้นเวลาหลังเลิกเรียนแต่ละวันนักเรียนท่ีสนใจเรื่องกีฬา
ประเภทต่างๆ จะใช้เวลาว่างในตอนเย็นซ้อมกีฬาท่ีตนสนใจและฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆท่ีนักเรียนสนใจ  
การร่วมมือกันในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง การด าเนินการดังกล่าว
เหล่านี้ ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ อยู่ในระดับดี ถึงดี
มาก ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ มีผลการพัฒนาเกือบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และรางวัลจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ  การแข่งขันกีฬาและศิลปะซึ่ง
ทางโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย 

๔.๒ จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา  
  ๑. ด้านผู้เรียน  

๑.๑ จุดเด่น 
  -  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  ตามความต้องการของตนเอง 
  -  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตเหมาะสมตามวัย  
  -  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้  

  -  ผู้เรียนมีความสามารถ  ทางด้านกีฬา ศิลปะ  เป็นอย่างยิ่ง 
๑.๒ จุดทีค่วรพฒันา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้มากข้ึน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาดังนี้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคม
ศึกษา  การงานพื้นฐานอาชีพ  และศิลปศึกษา  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีพัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ควร
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ  
ท้ังในและนอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 



๑๒๕ 

 

๑.๓ เง่ือนไขทีท่ าให้ส าเร็จ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนด้านกีฬา  อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายใน มีความถนัด

และความสนใจ  ประกอบทั้งบุคลากรครูมีความสามารถด้านดังกล่าวหลายท่าน 
   โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ออกก าลังกายอยู่เป็นประจ า

โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการประสบการณ์
ในการเล่นกีฬา  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีและมีคุณธรรมโดยการจัดอบรมระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นประจ าหน้าเสาธงและในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ในวันศุกร์  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาทุกคน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีโดยครูให้
คะแนนในสมุดบันทึกความดี 

๑.๔ ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นทางด้านวิชาการมากข้ึน  ผู้สอนจึงควรจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และสรุปประเด็นการเรียนรู้เพิ่ม
มากข้ึนกว่าเดิม  ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ  ท้ังในและนอกโรงเรียน  เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ควรพัฒนาโดยการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียน  ผู้สอนควรมีรูปแบบการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการฝึกทักษะด้านต่างๆ  

 
๒. ด้านสถานศึกษา  

๒.๑ จุดเด่น 
 -  โรงเรียนมีการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน  มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  และตอบสนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีการท างานในรูปแบบ
ของครูที่ปรึกษาที่สามารถรู้และเข้าใจ  สามารถช่วยเหลือ  ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนได้  
 -  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลายหลาย  ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแสดงออกได้เต็มตามความรู้  ความสามารถ  และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 -  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ๒.๒ จุดทีค่วรพฒันา 



๑๒๖ 

 

  โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการท างานท่ีเป็นระบบมากข้ึน  นอกเหนือจากระบบดูแล
นักเรียน แล้ว  ควรจะพัฒนาระบบการเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.๓ เง่ือนไขทีท่ าให้ส าเร็จ 
 การวางแผนการด าเนินการ  งบประมาณในการพัฒนาท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
การศึกษา และความร่วมมือของบุคลากรทั้งในโรงเรียน และชุมชน 
  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  โดยมีการแบ่งเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเรียนดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนา
ปรับปรุงให้มีบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีโครงการประกวด
บรรยากาศภายในชั้นเรียน   

๒.๔ ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาการด าเนินงานด้านการนิเทศ  ก ากับติดตามให้มากข้ึน  เนื่องจากเป็นส่วน

หนึ่งของการส่งเสริมให้การท างานมีระบบท่ีชัดเจน  สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรงกับความ
ต้องการมากข้ึน 
๓ . ด้านคร ู 

๓.๑ จุดเด่น 
-  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ในการบริหารและการ

จัดการ  มีมนุษย์สัมพันธ์  มี คุณธรรม  จริยธรรม มีความเป็นผู้น าในรูปแบบลักษณะ
ประชาธิปไตย  โดยค านึงถึงหลักเหตุผลและความถูกต้อง  สามารถให้ค าปรึกษา  นิเทศการ
บริหารงานวิชาการและ  กิจกรรมต่างๆได้ดี   
 -  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดต้รงกับสภาพของผูเ้รียน   
 -  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการส่งเสรมิให้จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนตามท่ีตนเองถนัด โดยเฉพาะครูผูส้อนดา้นศิลปะ ดนตรี และ กีฬา ท่ีพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนือ่ง และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ จุดทีค่วรพฒันา 

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

มีงบประมาณท่ีพียงพอ  การนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีการสร้างแรงจูงใจให้
ครูผู้สอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ 



๑๒๗ 

 

  ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
-  ควรมีการจัดการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา  และการแสวงหาความรู้จากเอกสาร

ต ารา  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
-  ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ  และมี

ประสิทธิภาพพอท่ีครูจะน าไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

๔.๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
  ๑. ด้านผู้เรียน 

๑.๑ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
๒.๑ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
๓.๑ สร้างนิสยัการรักการอ่าน การรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
๔.๑ สร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพือ่เป็นชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียน  

  ๒. ด้านสถานศึกษา  
๒.๑ ยมุ่งส่งเสริมการด าเนนิงานให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล 

อย่างชัดเจน 
๒.๒ จัดสรรบุคลากร งบประมาณในการด าเนนิงานต่างๆอย่างเพยีงพอ 

  ๓. ด้านคร ู
๓.๑ พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ของผูเ้รียนและใหเ้หมาะสมกับท้องถิ่นมากข้ึน 
๓.๒ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหห้ลากหลาย และส่งเสริมให้มีการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษามากข้ึน 
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๓.๔ ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรงุคุณภาพของผูเ้รียน 
๓.๕ ผู้บริหารส่งเสริมการด าเนินงานด้านวชิาการ 
๓.๖ สร้างขวญัและก าลังใจ และจดัสวัสดิการให้บุคลากรอย่างต่อเนือ่ง 

๔.๔ ความตอ้งการช่วยเหลอื 
๑. บุคลากรครู  โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากโรงเรียนมีปริมาณ

จ านวนผู้เรียนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี ดังนั้นการมีครูไม่เพียงพอ จะท าให้การจัดการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ  ผู้เรียนไม่สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างท่ัวถึง 



๑๒๘ 

 

๒. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับสภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี  ICT  มากขึ้น  ครูจัดท าและผลิต
สื่อการเรียนการสอนตามนโยบาย แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อนั้นๆได้ 

๓. งบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ก าหนดการประเมิน  วันท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ (การก าหนดคา่เปา้หมาย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียน) 
 

มาตรฐานการศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มฐ.ท่ี ๑/๑-๖ 
มฐ.ท่ี ๒/๑-๔ 
มฐ.ท่ี ๓/๑-๔ 
มฐ.ท่ี ๔/๑-๔ 

ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ   ๘๕ 
ก าหนดร้อยละ    ๘๕ 



๑๓๐ 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่สถานศึกษาก าหนด  ๒.๐๐ 

      ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

 
 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑    ภาคเรยีนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่

ร้อยละ 
นักเรียนที่จ านวน จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 



๑๓๑ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๑๐๖ ๒๔ ๘ ๑๒ ๒๔ ๑๗ ๑๒ ๖ ๓ ๒๑ ๑๙.๘๑ 

คณิตศาสตร ์ ๑๐๖ ๐ ๑๕ ๑๙ ๑๓ ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๑๔ ๔๕ ๔๒.๔๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๖ ๓ ๒๑ ๒๙ ๒๒ ๒๕ ๓ ๒ ๑ ๖ ๕.๖๖ 

สังคมศกึษา ฯ ๑๐๖ ๙ ๒๕ ๕ ๒๑ ๑๒ ๑๙ ๑๒ ๓ ๓๔ ๓๒.๐๘ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๐๖ ๐ ๒๗ ๑๑ ๖ ๑๒ ๒๒ ๑๕ ๑๓ ๕๐ ๔๗.๑๗ 

ศิลปะ ๑๐๖ ๐ ๖ ๗ ๗ ๙ ๒๔ ๑๘ ๓๕ ๗๗ ๗๒.๖๔ 

การงานอาชพีฯ ๑๐๖ ๑๙ ๑๔ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๑ ๔๐ ๓๗.๗๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๖ ๔ ๒๖ ๒๐ ๒๕ ๑๙ ๙ ๒ ๑ ๑๒ ๑๑.๓๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู)้ ๓๓.๖๑ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑    ภาคเรยีนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๓ ๑๔ ๗ ๑๑ ๙ ๑๗ ๒๕ ๑๓ ๗ ๔๕ ๔๓.๖๙ 

คณิตศาสตร ์ ๑๐๓ ๐ ๑๘ ๖ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๑๔ ๒๕ ๕๔ ๕๒.๔๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๓ ๓ ๒๓ ๒๕ ๑๙ ๒๓ ๖ ๔ ๐ ๑๐ ๙.๗๑ 

สังคมศกึษา ฯ ๑๐๓ ๑๗ ๒๔ ๒๑ ๑๘ ๑๑ ๖ ๖ ๐ ๑๒ ๑๑.๖๕ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๐๓ ๐ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๙ ๒๐ ๑๖ ๑๕ ๕๑ ๔๙.๕๑ 

ศิลปะ ๑๐๓ ๐ ๘ ๖ ๖ ๑๖ ๑๓ ๑๕ ๓๙ ๖๗ ๖๕.๐๕ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๓ ๒๙ ๑๒ ๗ ๙ ๗ ๘ ๑๔ ๑๗ ๓๙ ๓๗.๘๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๓  ๔ ๙ ๑๙ ๑๐ ๒๔ ๒๘ ๙ ๖๑ ๕๙.๒๒ 

 
 

           

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้) ๔๑.๑๔ 

        ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน ร้อยละ 



๑๓๒ 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๒ ๑๕ ๑๖ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๗ ๖ ๗ ๒๐ ๒๔.๓๙ 

คณิตศาสตร ์ ๘๒ ๑ ๑๐ ๑ ๙ ๘ ๑๕ ๗ ๓๑ ๕๓ ๖๔.๖๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๒ ๐ ๖ ๕ ๙ ๑๒ ๑๖ ๑๕ ๑๙ ๕๐ ๖๐.๙๘ 

สังคมศกึษา ฯ ๘๒ ๑ ๗ ๔ ๑๑ ๑๖ ๑๘ ๑๕ ๑๐ ๔๓ ๕๒.๔๔ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๒ ๙ ๖ ๗ ๑๑ ๙ ๔ ๔ ๓๒ ๔๐ ๔๘.๗๘ 

ศิลปะ ๘๒ ๙ ๗ ๘ ๙ ๑๒ ๘ ๑๔ ๑๕ ๓๗ ๔๕.๑๒ 

การงานอาชีพฯ ๘๒ ๑๗ ๓ ๗ ๖ ๓ ๔ ๔ ๓๘ ๔๖ ๕๖.๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๔ ๗ ๑๑ ๒๒ ๒๐ ๑๐ ๔ ๔ ๑๘ ๒๑.๙๕ 

            

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๖.๘ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๒ ภาคเรยีนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๒ ๒ ๑๘ ๙ ๑๒ ๑๕ ๑๓ ๗ ๖ ๒๖ ๓๑.๗๑ 

คณิตศาสตร ์ ๘๒ ๙ ๒๑ ๗ ๑๒ ๕ ๑๑ ๔ ๑๓ ๒๘ ๓๔.๑๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๒ ๕ ๑๒ ๘ ๘ ๑๓ ๑๖ ๗ ๑๓ ๓๖ ๔๓.๙ 

สังคมศกึษา ฯ ๘๒ ๒ ๑๑ ๒ ๔ ๓ ๑๔ ๑๒ ๓๔ ๖๐ ๗๓.๑๗ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๒ ๓ ๑๓ ๑๓ ๘ ๑๑ ๒๒ ๙ ๓ ๓๔ ๔๑.๔๖ 

ศิลปะ ๘๒ ๔ ๑ ๓ ๘ ๑๑ ๑๖ ๑๒ ๒๗ ๕๕ ๖๗.๐๗ 

การงานอาชีพฯ ๘๒ ๕ ๙ ๑๔ ๕ ๒๒ ๑๘ ๘ ๑ ๒๗ ๓๒.๙๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๖ ๓ ๑ ๖ ๙ ๒๓ ๒๗ ๗ ๕๗ ๖๙.๕๑ 

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๙.๒๔ 



๑๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ภาคเรยีนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๘ ๖ ๓ ๗ ๘ ๑๘ ๑๙ ๒๗ ๑๐ ๕๖ ๕๗.๑๔ 

คณิตศาสตร ์ ๙๘ ๐ ๒๑ ๒๕ ๒๔ ๑๖ ๗ ๓ ๒ ๑๒ ๑๒.๒๔ 

วิทยาศาสตร ์ ๙๘ ๐ ๒๘ ๑๘ ๑๒ ๙ ๕ ๑๕ ๑๑ ๓๑ ๓๑.๖๓ 

สังคมศกึษา ฯ ๙๘ ๕ ๖ ๑๐ ๒๑ ๒๑ ๑๖ ๑๓ ๖ ๓๕ ๓๕.๗๑ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๙๘ ๔ ๘ ๑๕ ๑๙ ๙ ๑ ๑ ๔๑ ๔๓ ๔๓.๘๘ 

ศิลปะ ๙๘ ๒๑ ๓๐ ๖ ๖ ๔ ๓ ๑๐ ๑๘ ๓๑ ๓๑.๖๓ 

การงานอาชีพฯ ๙๘ ๗ ๔๓ ๖ ๓ ๔ ๑๑ ๑๓ ๑๑ ๓๕ ๓๕.๗๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๘ ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๑ ๑๔ ๕ ๒ ๒๑ ๒๑.๔๓ 

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๓๓.๖๗ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๑ ๐ ๓ ๔ ๑๗ ๑๐ ๑๙ ๙ ๒๙ ๕๗ ๖๒.๖๔ 

คณิตศาสตร ์ ๙๑ ๘ ๒๑ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๙ ๑๑ ๑๑ ๓๑ ๓๔.๐๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๙๑ ๑ ๖ ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๑๙ ๖ ๒๑ ๔๖ ๕๐.๕๕ 

สังคมศกึษา ฯ ๙๑ ๔ ๒๐ ๓ ๙ ๑๑ ๒๓ ๖ ๑๕ ๔๔ ๔๘.๓๕ 



๑๓๔ 

 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๙๑ ๓ ๒๒ ๑๗ ๓ ๐ ๑ ๔ ๔๑ ๔๖ ๕๐.๕๕ 

ศิลปะ ๙๑ ๓ ๓ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๑ ๗ ๓๐ ๔๘ ๕๒.๗๕ 

การงานอาชีพฯ ๙๑ ๕ ๑ ๓ ๑๒ ๑๙ ๒๓ ๑๕ ๑๓ ๕๑ ๕๖.๐๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๑ ๑๐ ๓๓ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ๔ ๑๙ ๒๐.๘๘ 

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๔๖.๙๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๘ ๗ ๕ ๔ ๒ ๖ ๕ ๔ ๑๕ ๒๔ ๕๐ 

คณิตศาสตร ์ ๔๘ ๕ ๗ ๐ ๕ ๕ ๓ ๖ ๑๗ ๒๖ ๕๔.๑๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๔๘ ๑ ๕ ๖ ๑๔ ๘ ๗ ๓ ๔ ๑๔ ๒๙.๑๗ 

สังคมศกึษา ฯ ๔๘ ๑ ๔ ๒ ๑ ๑๒ ๕ ๓ ๒๐ ๒๘ ๕๘.๓๓ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๘ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๘ ๑๐ ๒๒ ๔๐ ๘๓.๓๓ 

ศิลปะ ๔๘ ๐ ๔ ๒ ๔ ๕ ๖ ๑๑ ๑๖ ๓๓ ๖๘.๗๕ 

การงานอาชีพฯ ๔๘ ๑๔ ๒ ๐ ๐ ๒ ๔ ๕ ๒๑ ๓๐ ๖๒.๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๘ ๗ ๓ ๔ ๑๑ ๙ ๕ ๔ ๕ ๑๔ ๒๙.๑๗ 

ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๕๔.๔๓ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 

จ านวน
นักเรียน

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 



๑๓๕ 

 

การเรียนรู ้ ที่เข้า
สอบ 

๓ ข้ึนไป ๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๔๗ ๖ ๗ ๕ ๒ ๒ ๓ ๑๑ ๑๑ ๒๕ ๕๓.๑๙ 

คณิตศาสตร ์ ๔๗ ๘ ๑๓ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๔ ๗ ๒๑ ๔๔.๖๘ 

วิทยาศาสตร ์ ๔๗ ๑๑ ๖ ๒ ๑๔ ๒ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๒๕.๕๓ 

สังคมศกึษา ฯ ๔๗ ๖ ๒ ๑ ๖ ๑ ๕ ๔ ๒๒ ๓๑ ๖๕.๙๖ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๗ ๑๕ ๔ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๕๑.๐๖ 

ศิลปะ ๔๗ ๖ ๑๐ ๒ ๔ ๗ ๕ ๕ ๘ ๑๘ ๓๘.๓ 

การงานอาชีพฯ ๔๗ ๖ ๕ ๑๓ ๑๔ ๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒.๑๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๗ ๑๖ ๘ ๖ ๑๒ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒.๑๓ 

 ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๓๕.๓๗ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐ ๖ ๕ ๔ ๒ ๗ ๕ ๕ ๖ ๑๖ ๔๐ 

คณิตศาสตร ์ ๔๐ ๓ ๖ ๗ ๑๑ ๖ ๒ ๑ ๔ ๗ ๑๗.๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๔๐ ๐ ๒ ๕ ๕ ๓ ๗ ๔ ๑๔ ๒๕ ๖๒.๕ 

สังคมศกึษา ฯ ๔๐ ๓ ๔ ๓ ๒ ๓ ๗ ๗ ๑๑ ๒๕ ๖๒.๕ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๐ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๒ ๗ ๑๘ ๒๗ ๖๗.๕ 

ศิลปะ ๔๐ ๐ ๐ ๘ ๘ ๗ ๘ ๖ ๓ ๑๗ ๔๒.๕ 

การงานอาชีพฯ ๔๐ ๒ ๐ ๒ ๑ ๑ ๑ ๔ ๒๙ ๓๔ ๘๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๒ ๑ ๗ ๙ ๑๑ ๕ ๔ ๑ ๑๐ ๒๕ 

 ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๐.๓๑ 



๑๓๖ 

 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐ ๐ ๙ ๕ ๖ ๔ ๕ ๔ ๗ ๑๖ ๔๐ 

คณิตศาสตร ์ ๔๐ ๒ ๒ ๗ ๓ ๑๑ ๖ ๓ ๖ ๑๕ ๓๗.๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๔๐ ๒ ๕ ๓ ๖ ๙ ๘ ๔ ๓ ๑๕ ๓๗.๕ 

สังคมศกึษา ฯ ๔๐ ๙ ๑ ๐ ๒ ๔ ๗ ๔ ๑๓ ๒๔ ๖๐ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๐ ๒ ๐ ๐ ๔ ๔ ๒ ๑ ๒๗ ๓๐ ๗๕ 

ศิลปะ ๔๐ ๐ ๕ ๑ ๐ ๓ ๕ ๓ ๒๓ ๓๑ ๗๗.๕ 

การงานอาชีพฯ ๔๐ ๕ ๑ ๕ ๑ ๗ ๖ ๗ ๘ ๒๑ ๕๒.๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔ ๑ ๑ ๑ ๒ ๖ ๑๒ ๑๓ ๓๑ ๗๗.๕ 

 ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๗.๑๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๓ ๒ ๘ ๖ ๑๑ ๒๕ ๑๗ ๑๓ ๑ ๓๑ ๓๗.๓๕ 

คณิตศาสตร ์ ๘๓ ๒ ๒๕ ๓ ๒ ๗ ๑๘ ๑๓ ๑๓ ๔๔ ๕๓.๐๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๓ ๐ ๖ ๙ ๑๙ ๒๐ ๑๖ ๘ ๕ ๒๙ ๓๔.๙๔ 

สังคมศกึษา ฯ ๘๓ ๐ ๒ ๐ ๐ ๖ ๖ ๑๙ ๕๐ ๗๕ ๙๐.๓๖ 



๑๓๗ 

 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๓ ๑ ๙ ๐ ๙ ๑๑ ๑๐ ๒๐ ๒๓ ๕๓ ๖๓.๘๖ 

ศิลปะ ๘๓ ๑ ๑ ๒ ๙ ๕ ๑๑ ๑๑ ๔๓ ๖๕ ๗๘.๓๑ 

การงานอาชีพฯ ๘๓ ๒ ๑๒ ๐ ๖ ๙ ๔ ๗ ๔๓ ๕๔ ๖๕.๐๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๓ ๐ ๘ ๖ ๙ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๙ ๔๖ ๕๕.๔๒ 

 ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๙.๗๙ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๒ ๒ ๘ ๑๖ ๑๙ ๒๒ ๙ ๖ ๐ ๑๕ ๑๘.๒๙ 

คณิตศาสตร ์ ๘๒ ๑ ๘ ๕ ๗ ๒๐ ๑๕ ๑๑ ๑๕ ๔๑ ๕๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๒ ๑ ๖ ๑๐ ๒๐ ๑๔ ๑๙ ๘ ๔ ๓๑ ๓๗.๘ 

สังคมศกึษา ฯ ๘๒ ๑ ๗ ๘ ๒ ๓ ๙ ๖ ๔๖ ๖๑ ๗๔.๓๙ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๒ ๑ ๖ ๕ ๘ ๓ ๙ ๗ ๔๓ ๕๙ ๗๑.๙๕ 

ศิลปะ ๘๒ ๒ ๒ ๑ ๔ ๗ ๑๙ ๓๓ ๑๔ ๖๖ ๘๐.๔๙ 

การงานอาชีพฯ ๘๒ ๐ ๓ ๑ ๒ ๖ ๑๒ ๑๔ ๔๔ ๗๐ ๘๕.๓๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๓ ๒๓ ๗ ๑๐ ๖ ๑๗ ๘ ๘ ๓๓ ๔๐.๒๔ 

 ร้อยละ นักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  ๕๗.๓๒ 

 
 
 
 
 
 
๓.๕  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



๑๓๘ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๖ ๑๐๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๒ ๘๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘ ๙๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๘ ๔๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐ ๓๙ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๓ ๘๓ ๐ 

รวม ๔๕๗ ๔๕๖ ๑ 
เฉลี่ยรอ้ยละ  ๙๙.๗๘ ๐.๒๒ 

    
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๓ ๑๐๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๒ ๘๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๑ ๘๙ ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗ ๒๐ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐ ๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๒ ๘๒ ๐ 

รวม ๔๔๕ ๔๑๖ ๒๙ 
เฉลี่ยรอ้ยละ  ๙๓.๔๘ ๖.๕๒ 

 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

 
 
 
๓.๖  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕  ด้าน 
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

สมรรถนะ 
จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน ๕  ด้าน) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร 

๔๕๗ ๐ ๔๒ ๓๕๑ ๖๔ 

๒) ด้านความสามารถใน
การคิด 

๔๕๗ ๐ ๑๔๓ ๒๗๖ ๓๘ 

๓) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

๔๕๗ ๐ ๑๐๔ ๒๓๔ ๑๑๙ 

๔) ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชวีิต 

๔๕๗ ๐ ๘๒ ๑๗๖ ๑๙๙ 

๕) ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

๔๕๗ ๐ ๑๒ ๑๔๘ ๒๙๗ 

 
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

สมรรถนะ 
จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน ๕  ด้าน) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร 

๔๔๕ ๐ ๓๘ ๓๑๒ ๙๕ 

๒) ด้านความสามารถใน
การคิด 

๔๔๕ ๐ ๑๔๓ ๒๘๕ ๑๗ 

๓) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

๔๔๕ ๐ ๘๖ ๓๐๔ ๕๕ 



๑๔๐ 

 

๔) ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชวีิต 

๔๔๕ ๐ ๖๓ ๑๙๖ ๑๘๖ 

๕) ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

๔๔๕ ๐ ๕ ๑๕๗ ๒๘๓ 

 
 
   

๓. ตารางการใหค้ะแนนและสรปุผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๑๑ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมี    
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 

   ๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

๕๑๗ ๕๑๗   ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๕๑๔ ๕๑๗  ๙๗.๙๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่
ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ

๕๐๐ ๕๑๗  ๙๖.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๑ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความม่ันใจกล้าแสดง 
ออกอยา่งเหมาะสม 

๕๐๕ ๕๑๗   ๙๗.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

๕๑๕ ๕๑๗   ๙๙.๖๑ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้ารว่ม
กิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
 
 

๕๐๐ ๕๑๗   ๙๖.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม   จริยธรรม และ
ค่านิยม ทีพ่ึงประสงค ์
 

   ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

๔๕๑ ๕๑๗   ๘๗.๒๓ ๒.๐๐ ๑.๗๔ ๔ ดีมาก 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๔๙๔ ๕๑๗ ๙๕.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

๕๐๐ ๕๑๗  ๙๖.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า รว่ม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔๙๔ ๕๑๗   ๙๕.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมี    ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๒ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง 
 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหลง่เรยีนรู้และ
สื่อตา่ง ๆ รอบตวั 

๔๙๘ ๕๑๗ ๙๖.๓๒ ๒.๐๐ ๑.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอา่น ฟัง  
ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

๔๔๐ ๕๑๗  ๘๕.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

๔๙๘ ๕๑๗   ๙๖.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๕๐๐ ๕๑๗   ๙๖.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิด สร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 
 

   ๕.๐๐ ๔.๗๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อา่นฟัง และดู และสื่อสารโดย

๔๙๑ ๕๑๗   ๙๔.๙๗ ๒.๐๐ ๑.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๓ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

การพูดหรอืเขียน 
ตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวธิีคิดวธิี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรอืวธิ ี
การของตนเอง 

๔๗๕ ๕๑๗  ๙๑.๘๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ 
ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๔๙๕ ๕๑๗   ๙๕.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๔๙๘ ๕๑๗  ๙๖.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมี
ความรูแ้ละทักษะที่จ าเปน็
ตามหลักสูตร 
 

   ๕.๐๐ ๓.๔๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไป
ตามเกณฑ ์

  ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ ์
 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนไปตาม
เกณฑ ์

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 



๑๔๔ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช ้

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได้และมีเจตคตทิี่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๔๗๖ ๕๑๗   ๙๒.๐๗ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข 
มุง่มั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

๔๙๕ ๕๑๗   ๙๘.๖๔ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได ้ ๕๑๐ ๕๑๗  ๙๘.๖๔ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชพีที่ตนเองสนใจ 

๔๙๘ ๕๑๗   ๙๖.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที ่๒ มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๖.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๗ ครปูฏบิัติงาน
ตามบทบาทหน้า 
ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

   ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท้ัง

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๕ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านความรู้ ทักษะกระบวน 
การสมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พือ่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๓๑ ๓๓ ๙๓.๙๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๓๐ ๓๓ ๙๐.๙๐ ๒.๐๐ ๑.๗๗ ๔ ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้สือ่และเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูม-ิ ปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียน
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๖ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการ จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผ้ล
ในการปรับการสอน 

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๓๓ ๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเตม็
เวลาเต็มความสามารถ 

๓๓ 
 
 

๓๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๘ ผูบ้รหิาร
ปฏบิัติงานตาม บทบาท
หน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

   ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่ม
ท่ีเน้นการพัฒนาผูเ้รียน 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวจิัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๗ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่
อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 
 

   ๕.๐๐ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการการ
สถานศึกษา ก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลือ่นการ 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 



๑๔๘ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษา
มีการจดัหลัก 
สูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณ 
ภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ท้องถิ่น 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายใหผู้้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัดความ 
สามารถและความสนใจ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียน

  ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔๙ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชว่ยเหลอื
ผู้เรียนที่มีประสิทธ ิ
ภาพและครอบคลุมถึงผู้เรยีน
ทุกคน 

   ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษา
มีการจดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริการที ่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

   ๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่น และมีแหลง่
เรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

  ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 



๑๕๐ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนรว่ม 

  ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษา
มีการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที ่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

   ๕.๐๐ ๔.๓๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๒ การจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ สถาน 
ศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสาร 
สนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพือ่พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ

  ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 



๑๕๑ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

สถานศึกษา 
 
๑๒.๕ น าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ า 
ปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
 
 

 ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที ่๓ มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๓ สถาน 
ศึกษามีการสร้างส่งเสรมิ 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็
สังคมแห่งการเรียนรู ้
 

   ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรยีนรู้ภายในสถาน 
ศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถาน 
ศึกษารวมท้ังผูเ้กี่ยวข้อง 

  ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร ใน

  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๕๒ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

สถานศึกษา ระหว่างสถาน 
ศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้า 
หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 
 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม     
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสรมิ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจดั
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทางการปฏริูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงข้ึน 
 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๕๓ 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูทีอ่ยู่
ในระดบั 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
/ 

ระดับ 
ที่ได ้

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเปา้หมายและ
พัฒนาดีข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉล่ียรวม    ๑๐๐ ๙๒.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้  ๙๒.๙๑ 
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ๒  ระดับ ๓        ระดับ ๔          ระดับ ๕ 
    (ปรับปรุง)  (พอใช้)        (ดี)   (ดีมาก)     (ดีเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ 

ที่ ๔๕/ ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

……………………………………… 
                  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ สมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการจัด
การศึกษาของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีทางราชการ
ก าหนด จึงแต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๑. นายสุรินทร์   ส าล ี   ประธาน 
๒. นายพิษณ ุ  จันทร์สวาท  รองประธาน 
๓. นายกุศล  จตุรพธิพร  กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า   กรรมการ 
๕. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม  กรรมการ 
๖. นายศุภชัย  ไพศาลวัน  กรรมการ 
๗. นายสุรินทร ์  อังกุรวิโรจน ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๘. นางดวงเนตร อังกรุวิโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวปรานอม แสงนิล   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามค าสั่งนี้
สามารถด าเนินงานท่ี  ได้รับมอบหมายจนประสบความส าเร็จตลอดจนจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตามมาตรฐานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชน 

 



๑๕๕ 

 

คณะอนุกรรมการด าเนินการ 

 มาตรฐานที ่๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ 
๑. นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัส   หัวหน้า 
๒. นายสงกรานต ์ กฤษณคุปต์   ผู้ช่วย 
๓. นายฉัตรชัย  อางอานนท์   ผู้ช่วย 
๔. นายยุทธนา  เลิศคลัง    ผู้ช่วย 
๕. นายวัชพล  วุฒิ    ผู้ช่วย 
๖. นาย เสกศักดิ์  สุยสุทธิ ์    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๒   ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ 
๑. นายเกษม   ธนมาก    หัวหน้า 
๒. นางสาวดาวเรอืง ศิลทอง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์    ผู้ช่วย 

๔. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 

๑. นางภวิกา       จันทร์เพชร   หัวหน้า 
๒. นางสาววรรณา เขาบาง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเสาวนีย ์ หล้าค า    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจ
แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๑. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า    หัวหน้า 
๒. นางสมนึก  แสงอ่อน    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุนาร ี ศรีบุญ    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพัชร ี แน่นทรัพย ์   ผู้ช่วย  
๕. นางสาวชนิดา จ าปาออ่น   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวรัติกาล พันธุ์พชื    ผู้ช่วย 

 มาตรฐานที ่๕   ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 
๑. นางสุพชิญา  บุญพบ    หัวหน้า 
๒. นายศุภชัย  ไพศาลวัน   ผู้ช่วย 



๑๕๖ 

 

๓. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   ผู้ช่วย  
๔. นายนพพล  ทองดี    ผู้ช่วย  
๕. นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ ์   ผู้ช่วย 
๗. นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ   ผู้ช่วย  

มาตรฐานที ่๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้
และมีเจตคตทิี่ดีตอ่อาชีพสุจริต 

๑. นางสมพิท  มั่นคง    หัวหน้า 
๒. นายเกษม   ธนมาก    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ ์   ผู้ช่วย 
๔. นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ   ผู้ช่วย  
๕. นายนพพล  ทองดี    ผู้ช่วย  

 มาตรฐานที ่๗   ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
๑. นาย เสกศักดิ์  สุยสุทธิ ์    หัวหน้า 
๒. นางสาววรรณา เขาบาง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๘   ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

๑. นายพิษณ ุ  จันทร์สวาท   หัวหน้า 
๒. นายกุศล  จตุรพธิพร   ผู้ช่วย 
๓. นายฉัตรชัย  อางอานนท์   ผู้ช่วย 
๔. นายยุทธนา  เลิศคลัง    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวรัติกาล พันธุ์พชื    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวเสาวนีย ์ ศรีบรรพต   ผู้ช่วย  

มาตรฐานที ่๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. นายกุศล  จตุรพธิพร   หัวหน้า 
๒. นายนพพล  ทองดี    ผู้ช่วย 
๓. นายฉัตรชัย  อางอานนท์   ผู้ช่วย 
๔. นายยุทธนา  เลิศคลัง    ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรรณนิศา สอดศร ี    ผู้ช่วย 



๑๕๗ 

 

มาตรฐานที ่๑๐   สถานศึกษามีการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

๑. นายศุภชัย  ไพศาลวัน   หัวหน้า 
๒. นางสุพชิญา  บุญพบ    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุชาดา จินดาวงษ ์   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ ์   ผู้ช่วย 
๕. นายวัชพล  วุฒิ    ผู้ช่วย  
๖. นายนพพล  ทองดี    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๑๑   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑. นายกุศล  จตุรพธิพร   หัวหน้า 
๒. นายสมพิท  มั่นคง    ผู้ช่วย 
๓. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย 
๔. นายสงกรานต์ กฤษณคุปต์   ผู้ช่วย 
๕. นายวัชพล  วุฒิ    ผู้ช่วย 
๖. นายยุทธนา  เลิศคลัง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๑๒   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑. นางสาวปรานอม แสงนิล    หัวหน้า 
๒. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน ์   ผู้ช่วย 
๓. นางภวิกา  จันทร์เพชร   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดาวเรอืง ศิลทอง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที ่๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

๑. นายพิษณ ุ  จันทร์สวาท   หัวหน้า 
๒. นายศุภชัย  ไพศาลวัน   ผู้ช่วย 
๓. นางสมนึก  แสงอ่อน    ผู้ช่วย 
๔. นายวัชพล  วุฒิ    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวธิติมา แท่นเครือ   ผู้ช่วย 

๖. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย 



๑๕๘ 

 

มาตรฐานที ่๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

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

๔. นางสาวเสาวนีย ์ ศรีบรรพต   ผู้ช่วย  

มาตรฐานที ่๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

๑. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม   หัวหน้า 
๒. นางสาวธิติมา แท่นเครือ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเสาวนีย ์ ศรีบรรพต   ผู้ช่วย 

๔. นายเกษม  ธนมาก    ผู้ช่วย 

๕.  นายสมพิท  มั่นคง    ผู้ช่วย  

๖. นายฉัตรชัย  อางอานนท์   ผู้ช่วย 
๗. นายยุทธนา  เลิศคลัง    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  ๑.  พัฒนาผู้เรียน บุคลากร หรือสถานศึกษาสู่ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

   ๒.  ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการด าเนนิการในมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบ 
   ๓.  จัดท ารายงานการประเมนิตนเองเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ส่งผลให้
งานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สั่ง   ณ   วันท่ี  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๕๙ 
                              (นายสุรินทร์  ส าล)ี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดา่นทับตะโกราษฎรอ์ุปถัมภ์ 
 



๑๕๙ 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนด่านทับตะโกราษฎรอ์ุปถัมภ์ 

 
 

 ตามความในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ใหม้ีการก าหนดมาตรฐานการศกึษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา๔๘ ให้หนว่ยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถอืว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเีสนอตอ่หนว่ยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปดิเผยตอ่สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 
 อ้างถึงคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัยคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) การจัดท ารายงานประจ าปเีป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ให้สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบท่ีหน่วยงานตน้สังกัดก าหนด 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เพือ่เผยแพรร่ายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบ ความละเอียดแจง้แล้วนั้น 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการรายงาน 
การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรยีบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ให้โรงเรียนเสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน เพือ่
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา และเพือ่รบัรองการประเมินภานนอกต่อไป 
 
 
      ลงชือ่ 
         
       (นายประกอบ  จิวจินดา)  
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 



๑๖๐ 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 ๑. นายประกอบ  จิวจินดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีปรึกษา 

 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ท่ีปรึกษา 

 ๓. นายสุรินทร์  ส าล ี   ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ท่ีปรึกษา 

คณะผู้จัดท า 

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     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      

 


