
 
๖๖ 

  ตอนที ่ตอนที ่๓๓  
ผลการพัฒนาผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑   เร่งปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดย 
  ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
1. โครงการ
พัฒนาวิชาการ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให๎สูงข้ึน 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ทั้งโรงเรียนไมํต่ ากวํา 2.50 และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให๎สูงขึ้น 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 5 

๒.โครงการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานวิชาการ 

- ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุํม
บริหารวิชาการ 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 

๓. โครงการจัดซื้อ
กระดาษ 

มีกระดาษเพียงพอในการบริการงาน
ของโรงเรียนทั้งด๎านการสอนและ
หน๎าท่ีพิเศษท่ีได๎รับมอบหมาย 

- เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน -มาตรฐานที่ ๑๑ 

๔. โครงการ
ห๎องสมุดมีชีวิต 
 

ด้านปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม
จ านวน 37 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคมจ านวน 568 คน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการ 
2. นักเรียนมีทักษะในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ด๎วยตนเองอํานการคิดมาก
ขึ้นด้วย 

ด้านปริมาณ 
- เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
คุณภาพ 
- เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
 

- มาตรฐานที ่2  
 

๕. การงานสานฝัน 
ผันสูํอาชีพ 
ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

1.นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 สามารถ
เลือกประกอบอาชีพได๎ร๎อยละ 100 
2.นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
ช้ัน ม.1-ม.6 ได๎รับการฝึกทักษะการ
ท างานเน๎นทีมร๎อยละ 100 
3.นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม
ช้ัน ม.1-ม.6ได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะ
วิชาการร๎อยละ 70 

1.นักเรียนม.1-ม.6 สามารถเลือก
ประกอบอาชีพโดยใช๎กิจกรรมเปิดบ๎าน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์วัน
ภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน๎นปฏิบัติจริงในและนอกห๎องเรียน 
2.นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาการ
ผลงานอยูํในระดับเหรียญทองของเขต
พื้นที่การศึกษา 

- มาตรฐานที่ 6 

๖. โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาการใช๎ภาษาไทยท้ัง 4 ด๎าน 
ฟัง พูด อําน เขียน ส าหรับนักเรียน 
ม.1-6 
2. จัดกิจกรรมสร๎างความตระหนัก
ในวัฒนธรรมการใช๎ภาษาไทยและ
สํงเสริมความภูมิใจช่ืนชมในความ
เป็นไทย 

1. นักเรียน ม.1-6 มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู๎
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียน ม.1-6 มีพัฒนาการใช๎ 
ภาษาไทยท้ัง 4 ด๎าน ฟัง พูด อําน เขียน 
เต็มศักยภาพ 
3. ครผูู๎สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยได๎รับการพัฒนาตนเอง 

- มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
- มาตรฐานที 5 (5.4) 
 
 
 



 
๖๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. ครูผู๎สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยได๎รับการพัฒนาตนเอง  

๗. พัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ด๎วยกระบวนการ
ลูกเสือ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม
ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
1. มีอุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

1. นักเรียนผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม
เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
2. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอเป็นไปตาม
เปูาหมาย ร๎อยละ 60 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 90 

- มาตรฐานที่ 2  
 

๘. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
จ านวน 38 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคม จ านวน 542 คน ได๎
เรียนรู๎ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎  และดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  มีจติส านึกในคุณคําของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน 

1. ครูโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม เป็นไป
ตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคมได๎
เรียนรู๎ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
พื้นที่ท่ีเป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎  
และดูแลสวนพฤกษศาสตร์ มีจิตส านึกใน
คุณคําของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รัก
และภาคภูมิใจในโรงเรียน ร๎อยละ 25 

- มาตรฐานที่ 13 

๙. โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

ด้านปริมาณ 
1. ชุมชนรับรู๎และมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน  ร๎อยละ 
90 
2. นักเรียนและครูท ากิจกรรม 
รํวมกับชุมชน ร๎อยละ 90 
3. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือใน
การจัดกิจกรรม จากชุมชน  ร๎อยละ 
90 
4. เยี่ยมเยียนผู๎น าชุมชนแสดงความ
เคารพและระลึกถึงในเทศกาลตําง ๆ 
ร๎อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
1. ชุมชนรับรู๎และมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน  
อยํางน๎อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
2. นักเรียนและครูท ากิจกรรมตําง ๆ 
รํวมกับชุมชน อยํางน๎อย 4 ครั้ง/
ภาคเรียน 
3. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือใน
การจัดกิจกรรมตําง ๆ จากชุมชน  

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 90 
 

- มาตรฐานที่ 5 
 



 
๖๘ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
อยํางน๎อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
4. เยี่ยมเยียนผู๎น าชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาแสดง
ความเคารพและระลึกถึงในเทศกาล
ตาํง ๆ ครบทุกคน 
 

๑๐. ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนกลุํม
เสี่ยงในด๎านตําง ๆ ครบทุกคน 
2. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุํม
ตําง ๆ และจัดกิจกรรมสํงเสรมิได๎
อยํางเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพ 

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
 
 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 90 
 

- มาตรฐานที่ 2 

๑๑. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนรํวมกิจกรรมทางด๎าน
วิทยาศาสตร ์ร๎อยละ 90 นักเรียน
สามารถท าโครงงานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ได ๎
2. ครูผู๎สอนผลิตสื่ออยํางน๎อยคนละ 
1 ช้ินงาน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอยําง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ
และคิดไตรํตรอง มีทักษะการคิด
สร๎างสรรค์และจินตนาการ 
2. นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเอง 
3. นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อ
ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
4. นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนรักการท างาน  สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
 
 
 
 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร๎อยละ 25 
 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 5 
 

๑๒. โครงการ
สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- ไหว๎คร ู

ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 37 คน 
2. นักเรียน  จ านวน 644 คน 

1. นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม (ช้ัน 
ม.1 – ม.6) จ านวน 644 คน ได๎รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

- มาตรฐานที่ 2  
 



 
๖๙ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
- คํายคุณธรรม 
- วันเข๎าพรรษา 
- วันแมํ 
- วันลอยกระทง 
- วันพํอ 
- คาบคุณธรรม 
- สมุดบันทึกความ
ด ี
 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคม (ช้ัน ม.1 – ม.6) จ านวน 
644 คน ได๎รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม จ านวน 
37 คน ได๎รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และด าเนินชีวิตอยํางมี
ความ.สุข 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 เป็นผู๎มีจิตใจ
อํอนโยน ละอายและเกรงกลัวตํอ
บาป 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 เป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ
สํวนรวม 
3. คณะครูและนักเรียนร๎อยละ 80 
จัดท าสมุดบันทึกความดี 

ทําหลวงวิทยาคม จ านวน 37 คน ได๎รับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด าเนิน
ชีวิตอยํางมีความสุข 
1. นักเรียนรอ๎ยละ 80 เป็นผู๎มีจิตใจ
อํอนโยน ละอายและเกรงกลัวตํอบาป 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 เป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อสํวนรวม 
3. คณะครูและนักเรียนร๎อยละ 80 จัดท า
สมุดบันทึกความดี 
 
 
 
 

๑๓. โครงการ
ปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

1. เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจระหวํางครูและ
ผู๎ปกครอง มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดไตรํตรองถึงพิษภัยของยา
เสพติด 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ในการ
ปูองกันตนเองจากโรคเอดส ์

1. นักเรียนมีความรู๎ รู๎ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดและปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ร๎อยละ 
95 
2. ผู๎ปกครองและนักเรียนเข๎าใจรับผิดชอบ
ให๎ความรํวมมือท่ีดีในการแก๎ปัญหารํวมกับ
โรงเรียน 
3. นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและโรค
เอดส ์
 

- มาตรฐานที่ 1 (1.3) 
 

๑๔. โครงการ
พัฒนาอาชีพ 

1. เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ๎
2. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการใช๎
เครื่องมือในงานชําง 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย
ไมํต่ ากวํา 3.00 
2. นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
หรือประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได ๎

- มาตรฐานที่ 5 (5.1), 
(5.2) 
- มาตรฐานที่ 6  
 

๑๕. โครงการ
เดินทางปลอดภัย
ใสํใจทุกชีวิต 

1. พัฒนาปรับปรุงงานยานพาหนะ 
2. ควบคุมดูแลรักษายานพาหนะ 
3. ควบคุการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

1.  ยานพาหนะมีสภาพสมบูรณ์และมี
ความพร๎อมในการใช๎งาน 
2. โรงเรียนได๎รับความสะดวก สะอาดใน
การใช๎ 
3. ยานพาหนะมีน้ ามันเชื้อเพลิงใช๎อยําง
เพียงพอ มีการควบคุมอยํางเป็นระบบ 

- มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
 

๑๖. โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนสังคม
ศึกษา  

1. เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย
ตามเกณฑ์  
2. เพื่อให๎นักเรียนมีจิตส านึก มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในสังคม 
3. เพื่อให๎ครูมีความสามารถในการ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร๎อยละ 95 
2. นักเรียนมีจิตส านึก มีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมร๎อยละ 99 
3. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการ

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 7 



 
๗๐ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร แผนการ
จัดการเรียนรู๎ วิจัย และสื่อ
นวัตกรรม 

เรียนรู๎ วิจัย และสื่อนวัตกรรมร๎อยละ 95 - มาตรฐานที่ 10 
 

๑๗. กิจกรรม
Thailand Go 
Green 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนรํวมกิจกรรมพลังงาน
ทดแทน ร๎อยละ 90 
2.นักเรียนผลิตสื่อในการเผยแพรํ
ความรู๎เรื่องพลังงานทดแทน อยําง
น๎อยคนละ 1 ช้ินงาน 
3.ครูผู๎สอนผลิตสื่ออยํางน๎อย 1 
ช้ินงาน 
4.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องพลังงานทดแทน ร๎อยละ 80 
5.ชุมชนที่ได๎รับการเผยแพรํความรู๎ 
มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน ร๎อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอยําง
เป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์
รวม มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง มี
ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และ
จินตนาการ 
2.นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
3.นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อ
ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศกึษา 
4.นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
5.นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได ๎
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์นําสนใจมาก
ขึ้น 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนแกนน าเข๎ารํวมกิจกรรม
พลังงานทดแทน ร๎อยละ 90 
2.นักเรียนแกนน าผลิตสื่อในการเผยแพรํ
ความรู๎เรื่องพลังงานทดแทน อยํางน๎อยคน
ละ 1 ช้ินงาน 
3.ครูผู๎สอนผลิตสื่ออยํางน๎อย 1 ช้ินงาน 
4.นักเรียนแกนน ามีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องพลังงานทดแทน ร๎อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอยํางเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม มีทักษะการคิด
แบบมีวิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง มี
ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และจินตนาการ 
2.นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
3.นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อตําง ๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
4.นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
5.นักเรียนรักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได ๎
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์นําสนใจมากขึ้น 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที ่10 
- มาตรฐานที่ 7 
- มาตรฐานที ่12 
- มาตรฐานที่ 13 
- มาตรฐานที่ 14 
 

๑๘. กิจกรรม
นักเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนรํวมกิจกรรมภายใน
โรงเรียนตามจ านวนที่ก าหนด    
ร๎อยละ 90 
2.นักเรียนรํวมกิจกรรมภายนอก
โรงเรียนตามจ านวนที่ก าหนด  ร๎อย
ละ 90 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนรํวมกิจกรรมวันปีใหมํ Merry 
Christmas and Happy New Year 
2015 ร๎อยละ 90 
2. นักเรียนรํวมกิจกรรมเยาวชนนั้นไซร๎ 
คือพลังแผํนดิน ร๎อยละ 90 
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 10 
- มาตรฐานที่ 7 



 
๗๑ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ที่
มากมายหลากหลายด๎าน 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอยําง
เป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์
รวม  มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง มี
ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และ
จินตนาการ 
3.นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ    
4.นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อ
ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
5.นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได ๎
7. นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียน
ของตนเอง 
8. การจัดกิจกรรมนักเรียนนําสนใจ
มากขึ้น 

ร๎อยละ 90 จัดกิจกรรมเยาวชนนั้นไซร๎ คือ
พลังแผํนดิน กับโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตอ าเภอ 
ทําหลวง จังหวัดลพบุร ี
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ด๎าน 
 2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอยํางเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม  มีทักษะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง มี
ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ และจินตนาการ 
3.นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ    
4.นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อตําง ๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
5.นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนรักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได ๎
7. นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของ
ตนเอง 
8. นักเรียนสนใจในกิจกรรมมากข้ึน 

- มาตรฐานที ่12 
- มาตรฐานที่ 14 
- มาตรฐานที่ 15 
 

๑๙. โครงการ
อนุรักษ์ไทย 
 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนรู๎จักวิธการร๎อยมาลัยทุก
คน 
2.  นักเรียนเลือกเรียนร๎อยมาลัยทุก
คนสามารถร๎อยมาลัยได ๎ 
ด้านคุณภาพ 
2. นักเรียนทุกคนร๎อยมาลัยได๎
ถูกต๎องและสวยงาม 
2. นักเรียนหารายได๎จากการร๎อย
มาลัยขายได ๎             

เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
  
 
 
เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
 

- มาตรฐานที่ 5                     

๒๐. กิจกรรม
ชุมนุม 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถ
พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทาง
วิชาการได ๎
2. ครูผู๎สอนร๎อยละ 90 ได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
3. ครูทุกคนต๎องมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนให๎ได๎มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถพัฒนา
ทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการได ๎
2. ครูผู๎สอนมีการเข๎ารับการปฏิบัติผําน
กระบวนการในรายวิชานั้นอยํางตํอเนื่อง 
3. ครูผู๎สอนร๎อยละ 100 พัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมีมาตรฐาน 
 

- มาตรฐานที่ 5                     



 
๗๒ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
1. นักเรียนต๎องได๎รับการฝึกทักษะ
ในสาขาตํางๆและสามารถค๎นคว๎า
ข๎อมูลเพิ่มเติมจากแหลํงตํางๆ เชํน 
คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
2. ครูได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค ์
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนางานการ
ประสานและ
พัฒนาเครือขําย
การศึกษา 

-เพื่อให๎โรงเรียนและเครือขําย
การศึกษาได๎รํวมมือกันอยํางตํอเนื่อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

-เครือขํายการศึกษาของโรงเรียนจ านวนไมํ
น๎อยกวํา ๒๐ แหํงได๎รํวมกิจกรรมสํงเสริม
การศึกษาของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีเครือขํายการศึกษาท่ีเข๎มแข็ง
และมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๙  
-มาตรฐานที่ ๑๑ 

๒. โครงการ
สํงเสริมหลักคิดสูํ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการน า
หลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาตาม
ศักยภาพอยํางรอบด๎าน 
3. เพื่อสํงเสริมและฝึกการถอด
บทเรียน สามารถถํายทอดความรู๎
กับผู๎อื่นตํอไป 

1. มีทักษะในการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
2. ถอดบทเรียนและถํายทอดความรู๎แกํ
ผู๎อื่น 
3. พัฒนาตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานท่ี 6 
- มาตรฐานที่ 7 
 

๓. โครงการ
สํงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 
 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน 
๒. เพื่อปลูกฝังและสร๎างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถจัดการตนเองและอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
 
 
๓. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการ
เป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นและเสียสละเพื่อ
สํวนรวมได ๎
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะทางสังคม
ที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน
มนุษย์ในสังคม 
 
 
 

-นักเรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรและได๎รับการ
สํงเสริม พัฒนาตาม 
ความสนใจ ความถนัดและความเสมอภาค
อยํางเต็มศักยภาพ 
-นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีผลการเรียนรู๎ผําน
เกณฑ์ที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 
-นักเรียนมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีตํอเพื่อมนุษย์ใน
สังคม เอื้อเฟื้อเผื่อแผํเสียสละเพื่อสํวนรวม 
-นักเรียนสามารถน าหลักการ วิธีการ
เรียนรู๎มาปรับใช๎ในชีวิตของตนเองได๎อยําง
มีเหตุผล 

-มาตรฐานที่ ๑/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๔ -๑.๕ 
-มาตรฐานที่ ๕/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๕.๑,๕.๓ 
-มาตรฐานที่ ๗/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๒,๗.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๐/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๐.๑-๑๐.๖ 
 



 
๗๓ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๔. โครงการสอน
เสริมนักเรียนท่ีมี
ความบกพรํอง
ทางการเรียนรู ๎
 

๑. เพื่อให๎นักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ อํานออกเขียนได๎  มี
ทักษะในการคิดค านวณทุกคน 
๒. เพื่อให๎นักเรียนท่ีมีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ด ารงอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 

-นักเรียนทุกคนอํานออก เขียนได๎ มีทักษะ
ในการคิดค านวณ และด ารงอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุขอยํางน๎อย ร๎อยละ ๙๘ 
 

-มาตรฐานที่ ๕/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๕.๑,๕.๓ 
 
 

๕. โครงการ
พัฒนางานการ
ประสานและ
พัฒนาเครือขําย
การศึกษา 

๑. เพื่อให๎โรงเรียนและเครือขําย
การศึกษาได๎รํวมมือกันอยํางตํอเนื่อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

-เครือขํายการศึกษาของโรงเรียนจ านวนไมํ
น๎อยกวํา ๒๐ แหํงได๎รํวมกิจกรรมสํงเสริม
การศึกษาของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีเครือขํายการศึกษาท่ีเข๎มแข็ง
และมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๙  
-มาตรฐานที่ ๑๑ 
 
 

๗. โครงการ
ชํวยเหลือนักเรียน
ด๎อยโอกาส 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทานทุก
วัน 
2.นักเรียนมีคํารถมาโรงเรียนทุกคน   
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน
ครบ 5 หมูํ 
2.นักเรียนมีเงินจํายคํารถมา
โรงเรียน 

1.เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
  
 
2.เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 

- มาตรฐานที่ 10                     

 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ   การเรียนรู้แบบ 
  บูรณาการให้ได้มาตรฐานทุกระดับ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนาการวิจัย
และคุณภาพ
การศึกษา 

-เพื่อพัฒนาการท าวิจัยในช้ัน 
เรียนของครู 

-ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียนแบบหน๎าเดียว
หรือแบบสมบูรณ์อยํางน๎อยร๎อยละ ๙๐ 
ตํอปีการศึกษา 
-ครูมีความรู๎ความสามารถในการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนและสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๒ ,๗.๗ 

๒. โครงการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

-ครูผู๎สอนมีความรู๎ความสามารถใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

-ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยําง
น๎อยร๎อยละ ๙๐ ตํอปีการศึกษา 

-มาตรฐานที่ ๓ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๓.๑ 
-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๓ ,๗.๔ 

๓. โครงการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

-เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
สนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน 
-เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
 

-มีวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
-วิชาการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ได๎ดีขึ้น 

-มาตรฐานที่ ๑๑ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๑๑.๑ 



 
๗๔ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๔. โครงการ
สํงเสริม
ประชาธิปไตย 

1. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคมทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง 
2. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคม ร๎อยละ 90 เข๎ารํวม
กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการนักเรียน 
3. คณะกรรมการนักเรียนทุกคนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยและความเป็นผู๎น า 
4. คณะกรรมการนักเรียน ร๎อยละ 
85 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
5. คณะกรรมการนักเรียน ร๎อยละ 
85 มีทักษะในการท างานรํวมกับ
ผู๎อื่น และสามารถท างานเป็นทีม 
6. นักเรียนแสดงถึงความมีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละ
เพื่อสํวนรวม 
7. นักเรียนแสดงออกถึงการมีทักษะ
ทางสังคมที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตอํ
เพื่อนรํวมชาติ 

-นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 
-นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรม
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-นักเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

-มาตรฐานที่ ๒ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๔ 
-มาตรฐานท่ี ๖ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๖.๑-๖.๔ 
-มาตรฐานที่ ๔ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๔.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๑๕.๗ 

๕. โครงการดูแล
พฤติกรรมนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. สถิตินักเรียนมาสายลดลงจาก
เดิมร๎อยละ 5 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ร๎อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎าใจและให๎
ความรํวมมือท่ีดีในการแก๎ปัญหาของ
นักเรียนรํวมกับโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าท่ีของตนเองมากขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี 

ด้านปริมาณ 
-สถิติการมาเรียนสายของนักเรียนลดลง
จากเดิมร๎อยละ ๕ 
-นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  
ร๎อยละ ๙๕ 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎าใจและให๎ความ
รํวมมือท่ีดีในการแก๎ปัญหาของนักเรียน
รํวมกับโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี
ของตนเองมากขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ด ี

-มาตรฐานที่ ๑ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๓ ,๑.๔ 
-มาตรฐานท่ี ๒ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑-๒.๔ 
-มาตรฐานที่ ๖ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๖.๑-๖.๔ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๑-๗.๓ 

๖. โครงการรับ
นักเรียนและจัดท า
ส ามะโนผู๎เรียน 

-เพื่อรับสมัครนักเรียนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 
-เพื่อให๎ทราบจ านวนนักเรียนในช้ัน
ตํางๆของโรงเรียน 

-นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ,ม.๔  
สมัครเข๎าเรียน ๑๐๐ % 
-ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนและ
ครอบครัวเพื่อประโยชน์ใน 
การจัดการและวางแผน 
 

-มาตรฐานที่ ๑๒ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๑๒.๒,๑๒.๓ 



 
๗๕ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๗. โครงการ
ปูองกนัแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

-เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจระหวํางครูกับผู๎ปกครอง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
ไตรํตรองรู๎ถึงพิษภัยของ 
ยาเสพติด 
-เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ในการ
ปูองกันตนเองจากโรคเอดส์  

-นักเรียนมีความรู๎พิษภัยของยาเสพติดและ
ปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ ร๎อยละ ๙๕ 
-ผู๎ปกครอง นักเรียนเข๎าใจรับผิดชอบ ให๎ความ
รํวมมือท่ีดีในการแก๎ปัญหารํวมกับโรงเรียน 
-นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและโรคเอดส์  

-มาตรฐานที่ ๑ /  
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๓ 

๘. โครงการ
สํงเสริมพัฒนา
ทักษะด๎านศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคมได๎เรียนวิชาศิลปะและมี
สํวนรํวมกิจกรรมสํงเสริมความเป็น
เลิศทางศิลปะร๎อยละ 80 
2. มีสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
3. สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะศิลปะในระดับตํางๆได๎รับ
รางวัลร๎อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนทําหลวง
วิทยาคมมีความรู๎ ความคิด และเกิด
ทักษะทางด๎านศิลปะอยําง
สร๎างสรรค ์
2. นักเรียนมีประสบการณ์เข๎ารํวม
การแขํงขันทักษะด๎านศิลปะในระดับ
ตํางๆ 
3. นักเรียนมีความสนใจ มีทักษะ
ความสามารถด๎านศิลปะและเข๎ารํวม
กิจกรรมงานประเพณีหรือกิจกรรม
ตํางๆทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัว และท างานทางด๎านศิลปะ
เป็นกลุํมได ๎
5. นักเรียนเห็นคุณคําและตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ด๎านศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคมได๎
เรียนวิชาศิลปะและมีสํวนรํวมกิจกรรม
สํงเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะร๎อยละ 
80 
2. มีสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
3. นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
ศิลปะในระดับตํางๆได๎รับรางวัลร๎อยละ 
80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนทําหลวงวิทยาคมมี
ความรู๎ ความคิด และเกิดทักษะทางด๎าน
ศิลปะอยํางสร๎างสรรค ์
2. นักเรียนมีประสบการณ์เข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะด๎านศิลปะในระดับตาํงๆ 
3. นักเรียนมีความสนใจ มีทักษะ
ความสามารถด๎านศิลปะและเข๎ารํวม
กิจกรรมงานประเพณีหรือกิจกรรมตํางๆ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนรักการท างาน สามารถปรับตัว 
และท างานทางด๎านศิลปะเป็นกลุํมได ๎
5. นักเรียนเห็นคุณคําและตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ด๎านศิลปะ 
 

- มาตรฐานที ่1 (1.6) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.4) 
- มาตรฐานที่ 6  

๙. โครงการ
สํงเสริมพัฒนา
ทักษะด๎าน
นาฏศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องแตํงกายประกอบ
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์อยําง
พร๎อมเพรียง 
2.นักเรียนมีความสนใจและเข๎ารํวม
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ในงาน
ประเพณีหรือกิจกรรมตํางๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียนและชุมชนร๎อยละ
๘๐ 

1.มีทักษะการเรียนรู๎น าความรู๎ทางศิลปะ
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตํางๆของโรงเรียนและชุมชนได ๎
2.มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์โดย
สามารถรํวมการแสดงในกิจกรรมตํางๆ
ของโรงเรียนและชุมชนได ๎
3.สามารถรํวมแขํงขันทักษะทางนาฏศิลป ์

- มาตรฐานที่ 1 (1.6) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.4) 
- มาตรฐานที่ 6 



 
๗๖ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสนใจมีความรู๎ 
และทักษะความสามารถในการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยได๎อยํางถูกต๎อง
และ เข๎ารํวมกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ในงานประเพณีหรือ
กิจกรรมตํางๆทั้งภายในโรงเรียน
และชุมชนได ๎
2.มีสื่อเครื่องแตงํกายเพื่อใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช๎
ในกิจกรรมตํางๆได๎อยํางพอเพียง 
3. นักเรียนรักการท างานสาสมารถ
ปรับตัวและท างานทางด๎านนาฏศิลป์
เป็นทีมได ๎
4.นักเรียนเห็นคุณคําและตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ในศิลปะการแสดง
นาฏศิลป ์

๑๐. โครงการ
พัฒนาส านักงาน
กลุํมบริหารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
1.พัฒนาปรับปรุงส านักงาน 
2.ควบคุม ดูแลรักษาเอกสารงาน
กลุํมบริหารทั่วไป 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีแหลํงเก็บเอกสารอยําง
เป็นหมวดหมูํกลุํมงาน 
2.โรงเรียนได๎รับความสะดวก ใน
การใช๎งาน 

1.แหลํงจัดเก็บเอกสารมีสภาพสมบูรณ์
สะดวกตํอการใช๎งาน 
2.ติดตํองานมีความพึงพอใจระดับด ี

- มาตรฐานที่ 11 

๑๑. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เครือขําย
อินเตอร์เน็ต 

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศ ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
สามารถสืบค๎นน ามาพัฒนางานของ
โรงเรียนได๎ในเวลาอันรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยี
ในโรงเรียนได๎ในเวลาอันรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
3.บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถ
ใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตและใช๎งาน
ข๎อมูลสารสนเทศ 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีความเข๎มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.โรงเรียนใช๎ระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการ 

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีการเก็บข๎อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต๎องและรวดเร็ว 
2.โรงเรียนพัฒนาระบบเครือขําย
เทคโนโลยีอยํางตํอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
3.บุคลากรภายในโรงเรียนเข๎าถึง
อินเทอร์เน็ตได๎ดีมากยิ่งข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน 
2.โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการมากยิ่งข้ึน 
3.โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริการ
ข๎อมูลทุกดาน 
4.บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู๎ด๎าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร(์ศธ.)ที่ 9 การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อศึกษาให๎
ทันสมัย 
เปูาประสงค(์ศธ.)ที่ 13 
หนํวยงานมีระบบบริหาร
และจัดการความรู๎รองรับ
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 



 
๗๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

3.โรงเรียนใช๎ระบบจัดท าข๎อมูลพื้น
ฐานข๎อมูลทุกด๎าน 
4.บุคลากรของโรงเรียนมีความ
ช านาญด๎านICTมากขึ้น 

๑๒. โครงการเข๎า
คํายฝึกซ๎อมการ
แสดงดนตรี
พื้นบ๎านอีสาน 

ด้านปริมาณ 
1. คัดเลือกผู๎เรียนเข๎ารับการฝึก  
จ านวน 12 คน 
2. มีโน๎ตเพลงแบบฝึกมาตรฐานตาม
ก าหนด จ านวน 12 ชุด 
3. มีวงดนตรีพื้นบ๎านอีสานของ
โรงเรียน  จ านวน 1 วง 
ด้านคุณภาพ 
ผู๎เรียนมีทักษะความสามารถในการ
แสดงดนตรีพื้นบ๎านอีสานได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักวิธี และเข๎ารํวม
กิจกรรมชุมชนได ๎
1. ผู๎เรียนเลํนดนตรีพื้นบ๎านอีสาน
รวมกันเป็นวงได ๎
2. ผู๎เรียนเห็นคุณคําของการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกล๎า
แสดงออก 
3. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ  ช่ืนชมและให๎การยอมรับ 

1. ผู๎เรียนเลํนดนตรีพื้นบ๎านอีสานรวมกัน
เป็นวงได ๎
2. ผู๎เรียนเห็นคณุคําของการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกล๎าแสดงออก 
3. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ  
ช่ืนชมและให๎การยอมรับ 
 

- มาตรฐานที่ 1  
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 

๑๓. กิจกรรม 
สาธารณ 
ประโยชน ์

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 
และแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
2. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. สภาพแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม และปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนมีระเบียบ 
เรียบร๎อยสะดวกพร๎อมใช๎งาน 
2. ผู๎เรียนเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความรํวมมือรํวมใจ 
และสมัครสมานสามัคคี 

1. สภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม รํมรื่น 
และมีบรรยากาศนําเรียนรู ๎
2. อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีสภาพ
สมบูรณ์ และพร๎อมในการใช๎งาน 
 

- มาตรฐานที่ 1  
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 

๑๔. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

1. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด และ
สวยงาม 
2. ระบบสาธารณูปโภคมีความปลอดภัย
สูง 
3. มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม รํมรื่น และมี
บรรยากาศของการเรียนรู ๎
 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 11 
- มาตรฐานที่ 13 



 
๗๘ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม 
และปลอดภัย 
2. มีความสมัครสมานสามัคคี
เกิดขึ้นในหมูํนักเรียน 
3. การท างานมีความเป็นระบบ 
สะดวก และรวดเร็ว 

 

๑๕. โครงการ
พัฒนา 
การเรียนการ 
สอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษา 
ตํางประเทศ 
 
1. การจัดท า
หลักสูตรลุํมสาระ
การเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
(หลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 
2551) 
 
2. เตรียมความ
พร๎อมทางวิชาการ 
ปรับพื้นฐานการ
เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
ช้ัน ม.1,ม.4 
 
3. การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู ๎
 
4. กิจกรรมคลัง
ข๎อสอบเพื่อ
ยกระดับ NT ให๎
สูงขึ้น 
 
5. กิจกรรมคําย
วิชาการ (English 
Camp) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรได๎รับการปรับให๎เหมาะสม
กับบริบทของผู๎เรียน 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียน ม.1 . ม.4 มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ 
สนุกกับการเรียนรู๎วิชา
ภาษาตํางประเทศ และพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศอยูํเสมอ 
 
 
 
ครูมีแผนการจักการเรียนรู๎หรือมีการ
ปรับให๎เหมาะสมกับบริบทของ
ผู๎เรียนอยํางน๎อย 1 รายวิชา 
 
จัดท าคลังข๎อสอบเพื่อยกระดับ NT
ให๎สูงข้ึน 
 
 
 
นักเรียนร๎อยละ 80 มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ 
สนุกกับการเรียนรู๎วิชา
ภาษาตํางประเทศ และพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศอยูํเสมอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรมีการปรับให๎เหมาะสมกับบริบท
ของผู๎เรียน 
 
 
 
 
 
 
 ผลการสอบ Post test ของนักเรียนที่
ปรับพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80 
 
 
 
 
 
 ครูมีแผนการจักการเรียนรู๎หรือมีการปรับ
ให๎เหมาะสมกับบริบทของผู๎เรียนอยําง
น๎อย 1 รายวิชา 
 
ผลสอบ O-net ของนักเรียนช้ัน ม.3 , ม.
6 เพิ่มขึ้น 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจอยูํในระดับดีของ
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 5  
 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 
 
- มาตรฐานที่ 5  
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 3 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 



 
๗๙ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

6. กิจกรรม
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 
7. กิจกรรมผลิต
สื่อการเรียนการ
สอน 
 
 
8. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
 
 
9. กิจกรรม
สัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 
 
 
10. กิจกรรมวิจัย
ในช้ันเรียน 
 

นักเรียนประมาณ 644 คน มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออก โดยใช๎
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางเหมาะสม
กับเวลาและโอกาส 
 
ครูทุกคน สามารถผลิตและเลือกใช๎
สื่อนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยําง
เหมาะสม 
 
ครูได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อย
ปีละ 20 ช่ัวโมง นักเรียน ร๎อยละ 
80 เข๎ารํวมกิจกรรม 
 
 นักเรียนร๎อยละ 80 มีนิสัยใฝุ
เรียนรู๎ สนุกกับการเรียนรู๎วิชา
ภาษาตํางประเทศ และพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศอยูํเสมอ 
 
 ครูทุกคน สามารถท าวิจัย และ
ประยุกต์ใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ 

 นักเรียนได๎รับเกียรติบัตรจากการเข๎ารํวม
แขํงขัน หรืออยํางน๎อยได๎รับเหรียญ
ทองแดง 
 
 
ครูมีสื่อท่ีจัดหาหรือผลิตเองอยํางน๎อยภาค
เรียนละ 1 ช้ิน 
 
 
 
ครูได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อยปีละ 
20 ช่ัวโมง 
 
 
นักเรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรม 
 
 
 
 
ครูมีวิจัยอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
 

- มาตรฐานที่ 3  
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 3 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 

๑๖. โครงการ
พัฒนาโสตทัศน
ศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ติดตั้งล าโพงและจัดหาไมค์ลอย
ส าหรับหอประชุมใหญํ 1 ชุด 
2. ซํอมบ ารุงเครื่องขยายเสียงตาม
สถานท่ีภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. ได๎หอประชุมที่มีความพร๎อมในการ
ให๎บริการครู นักเรียน ประชาชน 
หนํวยงานภายนอกท่ีขอรับบริการ 
2. ระบบเสียงมีคุณภาพที่ด ี
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎
หลากหลาย 

โรงเรียนมีระบบเสียงหน๎าเสาธงที่มี
ประสิทธิภาพ มีห๎องประชุมที่สามารถใช๎
จัดประชุมและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎หลากหลาย สามารถจัดเป็นห๎อง
ประชุมขนาดเล็กขนาดใหญํและมีระบบ
เสียงท่ีทันสมัยมาตรฐาน มรการใช๎
โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 

- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานที่ 12 (12.2), 
(12.3) 
 

๑๗. โครงการ
สํงเสริมกิจการ
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

ด้านคุณภาพ 
ได๎ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกอง
เกียรติยศให๎มีระเบียบวินัยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญของชาติและ
ของโรงเรียนได ๎
ด้านปริมาณ 
นักศึกษาวิชาทหารได๎ปฏิบัติหน๎าที่
บ าเพ็ญประโยชน์ ชํวยเหลือและ
รับผิดชอบตํอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

1. นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ใน
วิชาทหาร 
2. นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย ฝึก
การเป็นผู๎น า และผู๎ตาม 
3. นักศึกษาวิชาทหารรู๎จักท างานเป็นหมูํ
คณะ บ าเพ็ญประโยชน์ ชํวยเหลือและ
รับผิดชอบตํอสังคม 

- มาตรฐานที่ 3 (3.1), 
(3.2),(3.3), (3.4) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.3) 
- มาตรฐานที่ 7 (7.1), 
(7.2), (7.3) 
- มาตรฐานที่ 15 (15.7) 
 
 
 



 
๘๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔   เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ   การบริหาร 
  จัดการทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-เพื่อให๎สถานศึกษาม ี
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
และทุกฝุายมีสํวนรํวม 

-ครูทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ร๎อยละ ๙๘ 

-มาตรฐานที่ ๑๒/  
ตัวบํงช้ีที่ ๑๒.๑-๑๒.๖ 

๒. โครงการ
พัฒนางาน
งบประมาณและ
แผนงาน 

ด้านปริมาณ 
1. รายงานการตรวจสอบวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร
ปีละ 1 ครั้ง 
3. รายงานการเงินปีละ 5 ครั้ง 
4. สรุปยอดการใช๎จํายเงินแตํละ
ประเภทปีละ 1 ครั้ง 
5. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณจ านวน 10 เลํม 
6. รายงานความก๎าวหน๎าในการ
ด าเนินงานของโครงการภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 
2. การใช๎จํายเงินถูกต๎องเป็นไปตาม
ระเบียบตรวจสอบได ๎
3. มีแผนงานโครงการที่ด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการรายงานการตรวจสอบวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการรายงานการตรวจสอบวัสดุถาวรปี
ละ 1 ครั้ง 
3. มีรายงานการเงินปีละ 5 ครั้ง 
4. มีการสรุปยอดการใช๎จํายเงินแตํละ
ประเภทปีละ 1 ครั้ง 
5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณจ านวน 10 เลํม 
6. มีการรายงานความก๎าวหน๎าในการ
ด าเนินงานของโครงการภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 
2. การใช๎จํายเงินถูกต๎องเป็นไปตาม
ระเบียบตรวจสอบได ๎
3. มีแผนงานโครงการที่ด าเนินการตามกล
ยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 

- มาตรฐานที่ 14 
 

๓. โครงการ
บุคลากรดีมี
คุณภาพ 

-เพื่อให๎ครูบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ยึดมั่น
ในระเบียบวินัย  
-เพื่อให๎การด าเนินงานด๎านการ
บริหารงานบุคคลถูกต๎อง รวดเร็ว 
-เพื่อสํงเสริมบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถ มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีที่รับผิดชอบ 

-ครูทุกคนปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
-ครูทุกคนได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนา
ตนเองให๎มีความรู๎ความสามารถในงานท่ี
รับผิดชอบด๎วยวิธีการที่หลากหลายอยําง
น๎อย ๒๐ ช่ัวโมงตํอป ี
-ครูทุกคนได๎รับสวัสดิการตามสมควรและมี
ขวัญก าลังใจดี 

-มาตรฐานที่ ๗ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๘ 
-มาตรฐานที่ ๘ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๘.๔ 

๔. โครงการ
พัฒนาระบบและ
เครือขําย
สารสนเทศใน
โรงเรียน 

-เพื่อพัฒนาระบบและเครือขําย
สารสนเทศในโรงเรียน 
-เพื่อให๎บุคลากรใช๎ระบบข๎อมูล
สารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน 

-โรงเรียนพัฒนาระบบและเครือขําย
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากร ผู๎บริหารพฒันาระบบและ
เครือขํายสารสนเทศในโรงเรียนด๎วยวิธีการ
ที่ทันสมัย 

-มาตรฐานที่ ๑๑/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๑.๑ 
-มาตรฐานที ่๑๒/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๒.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๒ 



 
๘๑ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

-มาตรฐานที่ ๑๔/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๕. โครงการพัฒนางาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้านปริมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 3 
ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 
1. มีการรวบรวมข๎อมูลของโรงเรียน
อยํางเป็นระบบ 
2. มีการประสานงานระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
มีการรายงานการประชุมจ านวน 3 ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 
มีการประสานงานระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

- มาตรฐานที่ 9 

๖. โครงการ
พัฒนาและเสริม
ประสิทธิภาพงาน
สารบรรณ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
ได๎ใช๎บริการ 
2. นักเรียนทุกคนได๎รับรู๎ขําวสาร
เหตุการณ์ทันเวลา 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียนและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎
ทราบข๎อมูลขําวสารและการบริการ
ที่ถูกต๎องทันตํอเหตุการณ ์
 

ด้านปริมาณ 
1. ครูในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียนได๎ใช๎
บริการ เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
2. นักเรียนทุกคนได๎รับรู๎ขําวสาร
เหตุการณ์ทันเวลา เป็นไปตามเปูาหมาย 
90% 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการบริการที่ถูกต๎องทันตํอ
เหตุการณ ์เป็นไปตามเปูาหมาย 90% 

- มาตรฐานที่ 8 (8.2) 
- มาตรฐานที่ 13 (13.1) 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

-เพื่อให๎โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บริการและ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชน 
-เพื่อสร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความ
เข๎าใจอันดีกํอให๎เกิดความรักความ
สามัคคี ความรํวมมือระหวําง
โรงเรียนและชุมชน 

-โรงเรียนประสานความรํวมมือ วาง
แผนการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู๎น าชุมชน 
-โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บริการตอบสนอง
ความต๎องการของชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๙ / 
ตัวบํงช้ีที ่๙.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๓ 

๒. โครงการ
สํงเสริมและ
ประสานงานการ
จัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ 

-เพื่อให๎โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บริการและ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชน 
-เพื่อสร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความ
เข๎าใจอันดีกํอให๎เกิดความรักความ
สามัคคี ความรํวมมือระหวําง
โรงเรียนและชุมชน 

-โรงเรียนประสานความรํวมมือ วาง
แผนการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีให๎บริการด๎าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(ร าไทย) อยํางน๎อย ๒ โรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๒ 

๓. โครงการ
ระดับชั้น 
 
 

-เพื่อให๎หัวหน๎าระดับชั้นได๎รํวมมือ
กันจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนใน
ระดับชั้นของตนเอง  ให๎นักเรียน
กระตือรือร๎นและปฏิบัติตนเป็น

-นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ      
ร๎อยละ ๙๕ 
-ปัญหาการแตํงกายและความประพฤติไมํ
พึงประสงค์ไมํเกิน ร๎อยละ ๕ 

-มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑ 



 
๘๒ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

นักเรียนท่ีดีเพื่อปูองกันพฤติกรรมไมํ
พึงประสงค ์ 
-เพื่อให๎ครูที่ปรึกษาได๎มีโอกาสอบรม
และพบปะนักเรียนในระดับชั้นที่
รับผิดชอบทุกวันศุกร์ 

๔. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสาร งาน 
หรือกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนให๎
บุคลากรภายในโรงเรียน หนํวยงาน
ภายนอกและชุมชน 
-เพื่อสํงเสริมความสัมพันธ์ ความรํวมมือ  
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องตรงกันระหวําง
โรงเรียน ชุมชน หนํวยงานภายนอก 

-บุคลากรในโรงเรียน หนํวยงานภายนอก 
และชุมชนได๎รับทราบขําวสาร งาน และ
กิจกรรมตํางๆของโรงเรียน 
-สร๎างความสัมพันธ์ ความเข๎าใจตรงกัน 
ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน หนํวยงาน
ภายนอก และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 

๕. โครงการ
สายใยชุมชน
ต าบลซับจ าปา 

-เพื่อให๎ชุมชนได๎เผยแพรํวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
-เพื่อให๎ชุมชนรํวมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

-ครู นักเรียน ชุมชนได๎รํวมกันเผยแพรํ
ความรู๎ทางด๎านวัฒนธรรมของ 
ต าบลซับจ าปา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลซับจ าปาได๎รับความรู๎
และน าไปใช๎ประโยชน์ 

-มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ 

๖. โครงการอาชีพ
อิสระสัญจร 

-เพื่อช้ีแนะทางเลือกการประกอบ
อาชีพอิสระสร๎างโอกาสการค๎นพบ
ความสนใจและความถนัดทางอาชีพ 
-เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
-ประสานและเชื่อมโยงการจัด
การศึกษารํวมกันท้ังหนํวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน 

-โรงเรียนประสานความรํวมมือ  
วางแผนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบตามลักษณะความสนใจและ
ตามอัธยาศัยและพัฒนาโรงเรียนรํวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎น าชุมชน  
-โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บริการชุมชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
สายใยชุมชน
ต าบลซับจ าปา 

-เพื่อให๎ชุมชนได๎เผยแพรํวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
-เพื่อให๎ชุมชนรํวมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

-ครู นักเรียน ชุมชนได๎รํวมกันเผยแพรํความรู๎
ทางด๎านวัฒนธรรมของต าบลซับจ าปา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์วฒันธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลซับจ าปาได๎รับความรู๎
และน าไปใช๎ประโยชน ์

-มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕/ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ 

๒. โครงการ
สํงเสริมหลักคิดสูํ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาตาม
ศักยภาพอยํางรอบด๎าน 
-เพื่อสํงเสริมและฝึกการถอด
บทเรียน สามารถถํายทอดความรู๎
กับผู๎อื่นตํอไป 
 

-มีทักษะในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
-ถอดบทเรียนและถํายทอดความรู ๎
แกํผู๎อื่น 
-พัฒนาตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน 
 

-มาตรฐานที่ ๑ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
-มาตรฐานที่ ๓ 
-มาตรฐานที่ ๔ 
-มาตรฐานที่ ๕ 
-มาตรฐานที่ ๖ 
-มาตรฐานที่ ๗ 



 
๘๓ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๓. Thailand Go 
Green 
 

-เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความ
อยํางเป็นระบบ 
-เพื่อให๎นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างาน รักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได๎ 
-เพื่อให๎นักเรียนใฝุรู๎ใฝุเรียน ใช๎แหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายใน-นอก สนุกกับการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 

-นักเรียนรํวมกิจกรรมทางด๎านพลังงาน
ร๎อยละ ๙๐ 
-นักเรียน ชุมชน มีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องพลังงานร๎อยละ ๘๐ 

-มาตรฐานที่ ๔ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๔.๑-๔.๓ 
-มาตรฐานที่ ๖ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๖.๒ 
-มาตรฐานที่ ๗ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๗.๑-๗.๒ 

๔. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-เพื่อให๎นักเรียนแตํละระดับช้ันได๎มี
สํวนรํวมในการดูแลพื้นท่ีรักผิดชอบ
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎นักเรียนเห็น
คุณคําของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเป็นโครงการตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพฯ 
-เพื่อเป็นแหลํงความรู๎ที่
เปรียบเสมือนเป็นครุที่พูดไมํได ๎

-นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎
และดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-นักเรียนมีจิตส านึกในคุณคําของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 
 

-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๔ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นัก 

เรียน
ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ       533 559 0.50 0.48 5 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู๎และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี 
- กิจกรรมการแสดงวันส าคัญ 

เชํน วันเด็ก การแขํงขัน
ทักษะวิชาการ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- โครงการสํงเสริมทักษะลูกเสือ 
- โครงการสํงเสริมสุขภาพ

นักเรียน 
- กิจกรรมเข๎าคํายฝึกซ๎อมดนตรี

โปงลาง 
- โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง 
- กิจกรรมแขํงขันศิลปหัตกรรม

นักเรียน 
- เข๎ารํวมกีฬา สพฐ. 

 

๑.๒ มีน้ าหนัก สํวนสูง  และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์  มาตรฐาน 551 559 0.50 0.49 5 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอ
ความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

551 559 1.00 0.99 5 

๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม 551 559 1.00 0.99 5 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น 551 559 1.00 0.99 5 

๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

553 559 1.00 0.99 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  559 5.00 4.92 ดีเย่ียม 
  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑  
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวน
รํวมในการดูแลสุขภาพ รักการออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกายที่ดี น าความรู๎ ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ให๎ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด อุบัติเหตุความรุนแรง โดยมีโครงการและกิจกรรมตํางๆ 
รองรับ อาทิเชํน กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมการตอบปัญหาในวันส าคัญตํางๆ การ แขํงขันกีฬาสี 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิช าสุขศึกษาและพลศึกษาโครงการสํงเสริมทักษะลูกเสือ โครงการสํงเสริม
สุขภาพนักเรียน กิจกรรมเข๎าคํายฝึกซ๎อมดนตรีโปงลาง โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง และการเข๎ารํวมกีฬา 
สพฐ. เป็นต๎น 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมตํางๆ และโครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักดูแลสุขภาพ มี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รักการออกก าลังกาย กล๎าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานจาก การเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งมีผลการปร ะเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑  ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดให๎ผู๎เรียนให๎น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สํงเสริมความเป็นเลิศในระดับสูงตํอไป และ 
สอดแทรกกิจกรรมพ้ืนบ๎าน หรือของท๎องถิ่นรํวมด๎วย 
 
 
 



 
๘๕ 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

ที่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นัก 

เรียน
ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณ 
ภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
        

463 559 2.00 1.66 4 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- กิจกรรมวันพํอ วันแมํแหํงชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมคํายคุณธรรม  
- กิจกรรมการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
- กิจกรรมหน๎าเสาธง 
- งานสวนพฤกศาสตร์ 
- กิจกรรมลูกฟูา – ชมพูตรงตํอ

เวลา 
- งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
- งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
- งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายา

เสพติดและเอดส์ 
- สํงเสริมหลักคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมอาสา/กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีและ

สืบค๎นภูมิปัญญาไทย 
- /กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก 
- กิจกรรมหํวงใยรู๎ใช๎พอเพียง 
- กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล๎อมภายใน

โรงเรียน 
- โครงการศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
- กิจกรรมศึกษาปุาจ าปีสิรินทร 

และเมืองซับจ าปา 
- กิจกรรมน๎องไหว๎พี่ 

๒.๒ เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกต เวทีตํอผู๎
มีพระคุณ 
 

559 559 1.00 1.00 5 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตําง 
 

549 559 1.00 0.98 5 

๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 

549 559 1.00 0.98 5 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  559 5.00 4.62 ดีเย่ียม 

  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๒   
 โรงเรียนได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนเป็นคนเกํง คน
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยจัดกิจกรรมเสริมตํางๆ เพื่อให๎
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เชํน กิจ กรรมวันพํอ วันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมคํายคุณธรรม กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมเผยแพรํพระธรรมะฑูต กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม และกิจกรรมด๎านตํางๆ  ที่สํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งได๎น ามาบูรณา
การไว๎ในแผน การจัดการเรียนรู๎ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ซึ่งแตํละกิจกรรมผู๎เรียนและครูได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน รวมทั้งการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎นักเรียนได๎เห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อม และการ
มีจิตอาสา  
 



 
๘๖ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ /กิจกรรมอยํางหลากหลาย  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการ
ปฏิบัติตนอยูํหลักของคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์  สร๎างนิสัยที่ดี มีจิตอาสา สร๎างสรรค์ผลงาน
ตามแนววิถีพุทธ และสามารถน าไปปรับใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมด๎านตํางๆ  ที่สํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรมโดยผู๎เรียนสามารถเป็นแบบอยํางท่ีดี
ให๎กับผู๎ปกครองและชุมชน รู๎จักประหยัด อดออม มีการพัฒนาบุคลิกภาพแบบไทย เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค์และ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคํา และรู๎จักการดูแลเอาใจใสํสิ่งตํางๆ รอบตนเอง และยังน าความรู๎ที่ได๎ศึกษามาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอสํวนรํวม ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎พัฒนา ปรับปรุงจัดให๎สถานศึกษามีสิ่งแวดล๎อมที่สะอาดรํมรื่น ใกล๎ชิดธรรมชาติ มีบรรยากาศ
ของคุณธรรมที่สํงเสริมก ารเรียนรู๎ และเป็นแบบอยํางได๎ มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีประสบการณ์ทาง
คุณธรรม จริยธรรมจากวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สร๎างมาตรฐานของคุณธรรมเพื่อสํงเสริมการพัฒนา
ตนเอง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกโอกาสของการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริม และพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งการด าเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรมและโครงการอยําง
สม่ าเสมอ เพื่อเป็นผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๗ 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 
 

ที ่ ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นัก 

เรียน
ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณ 
ภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ 
และสื่อตําง ๆ รอบตัว 

463 559 2.00 1.66 4 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู๎และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
- กิจกรรมรักการอําน 
- การตอบปัญหากับกลุํม

สาระตํางๆ 
- กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด 
- กิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อ

น๎อง 
- กิจกรรมยอดนักอําน

ประจ าเดือน 
 

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม 

501 559 1.00 0.90 5 

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 

546 559 1.00 0.98 5 

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และ
น าเสนอผลงาน 

532 559 1.00 0.95 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  559 5.00 4.48 ดีมาก 

  

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๓ 
 โรงเรียนวางแผนการด าเนินกิจกรรมที่เน๎นและสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมท้ังหมดได๎แสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  รักเรียนรู๎ และมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีสถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง รํวมกิจกรรมรักการอําน รํวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด ตอบปัญหา บริจาคหนังสือเพ่ือน๎อง การมอบเกียรติ
บัตรแกํผู๎ที่มีนิสัยรักการอํานประจ าเดือน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  ในระดับดมีาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริมกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง และมีการบรูณาการการเรียนรู๎รํวมกับรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม 
จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎มีการใช๎กระบวนการกลุํมในกิจกรรมเพ่ือ สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเกิดความ
หลายหลายของกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๘ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ   
                  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นัก 

เรียน
ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

463 559 2.00 1.66 4 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูแ๎ละจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
- โครงการพัฒนาการเรียน 

การสอนทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ที่เน๎นกิจกรรมการคิด
สร๎างสรรค์ 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดแทรกกระบวนการคิด 
การแก๎ปัญหาทุกกลุํมสาระ 

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

501 559 1.00 0.90 5 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

546 559 1.00 0.98 5 

๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงาน
ด๎วยความภาคภูมิใจ 

532 559 1.00 0.95 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  559 4.๔8 ๔ ดีมาก 
  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 การพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
อยํางมีสติ สมเหตุสมผล โดยครูผู๎สอนทุกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมที่เน๎นทักษะการคิด เน๎นให๎ผู๎เรียนไ ด๎ฝึก
ปฏิบัติ กล๎าแสดงออก และกล๎าแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถด๎านการคิดอยําง
หลากหลาย ทั้งในและนอกห๎องเรียนอยํางตํอเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือฝึกทักษะการคิด เชํน โครงการการ
พัฒนาบุคลิ กภาพ  โครงการพัฒนาการเรียน การสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ซ่ึงแตํละกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และผู๎เรียน สามารถ น ามาประยุกต์ใช๎ ให๎อยูํรํวมใน สังคม ได๎อยํางเป็นระบบ สํงผลให๎
ผู๎เรียนสามารถคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีเหตุผล ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  
ในระดับดมีาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิด 
เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอยํางเป็นระบบ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ สมเหตุผล  โดยครูผู๎สอนต๎อง
ปรับ เปลี่ยนวิธีสอนให๎ผู๎เรียนได๎ล๎าแสดงออก มีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางเต็มความสามารถ               
จัดประสบการณ์อยํางหลากหลาย พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมที่เน๎นการคิด
มากกวําการทํองจ า เชํน การจัดกิจกรรมการสอนที่ สอดแทรกกระบวนการคิดวิเครา ะห์โดยใช๎แผนที่ความคิด    
(Mind map) การสอนแบบโครงงาน และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งมี            
การทดสอบผู๎เรียนด๎านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด๎านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และ
สรุปผลเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
๘๙ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตํละกลุํมสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.00 0.20 1 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
- การจัดเวลาในการเรียนการสอนโดย

การบูรณาการการแทรกแนวข๎อสอบ
ในระดับตํางๆ 

- การจัดสอนเสริมแตํละกลุํมสาระการ
เรียนรู ๎

- เน๎นการฝึกทักษะการบวนการสอน
โดยใช๎การคิดวิเคราะห์ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.00 1.00 5 

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห ์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.00 2.00 5 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตาม
เกณฑ ์

1.00 0.60 ๓ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5.00 3.80 ดีมาก 
  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โด ยยึดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีคณะครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ด าเนินการรํวมกัน 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ อยูํในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 การสํงเสริมกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนได๎ใช๎ความคิดเป็น พ้ืนฐาน เน๎นการพัฒนาทักษะ  การคิดเพ่ิมเติม 
และมํุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๐ 

มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และ 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นัก 

เรียน
ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณ 
ภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ         551 559 2.00 1.97 5 โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู๎และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาขนมอบ 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงใน

รายวิชาการอนุรักษ์ขนมไทย
โบราณ  

๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานตนเอง 

543 559 1.00 0.97 5 

๖.๓ ท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 559 559 1.00 1.00 5 
๖.๔ มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหา

ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 559 559 1.00 1.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  559 4.94 5 ดีเย่ียม  
  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 โรงเรียนได๎ด าเนินกิจกรรมหลากหลายโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงในแตํละรา ยวิชา ด๎วยความ
รํวมมือของครูผู๎สอนที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติทั้งรายบุคคล และกิจกรรมกลุํม เน๎น
ให๎ผู๎เรียนได๎มีประสบการณ์การท างาน รู๎จักวางแผนการท างาน คิดวิเคราะห์งาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน สรุป
ประเมินผล และปรับปรุงการท างานให๎สมบูรณ์ ผู๎ เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กันในการท างาน รํวมกันแก๎ปัญหา เกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผลงานของกลุํม มีการมอบหมายงานลํวงหน๎า ติดตาม แนะน าให๎
ค าปรึกษาอยํางสม่ าเสมอ   
 ๒. ผลการพัฒนา 
 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต และท างานรํ วมกับผู๎อ่ืนได๎ อยําง
มีคุณภาพ ซึ่งได๎มีการพัฒนาหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ โดยผู๎เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได๎ สามารถคิดแก๎ปัญหาได๎อยํางทันทํวงทีผู๎เรียนเกิดความรัก สามัคคีและภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง ซึ่งมีผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ ๖  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะให๎ตรงกับเนื้อหารายวิชา สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ได๎ในชีวิตจริง มีการจัด
แสดง และเผยแพรํผลงานนักเรียน และครู น าเสนอผลงานตัวอยํางเพ่ือเป็นแรงผลักดันและสร๎างแรงจูงใจ เพ่ิม
แหลํงศึกษาค๎นคว๎าให๎หลากหลาย และครูให๎ค าแนะน าอยํางเหมาะสม ด าเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
ครูท่ีได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณ 
ภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎าน
ความรู๎  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์         

37 37 1.00 1.00 5 
โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาการเรียน  การสอน 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- การพัฒนาหลักสูตรทุกรายวิชาใน

แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
- การวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล 
- มีการจัดแผนการจัดการเรียนรู๎

ทุกรายวิชา 
- มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
- มีชั่วโมงแนะแนว การอบรม

คุณธรรม และอบรมประจ า
สัปดาห์ อยํางตํอเนื่อง 

- ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอยําง
น๎อยปีละ ๒ 

- มีผลงานของครูและนักเรียน ท้ัง
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 

37 37 1.00 1.00 5 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 37 37 2.00 2.00 5 

๗.๔ ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎ 

37 37 1.00 1.00 5 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย 37 37 1.00 1.00 5 

๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียน
ท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 37 37 1.00 1.00 5 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน   37 37 1.00 1.00 5 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 37 37 1.00 1.00 5 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 37 37 1.00 1.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 ๓๗ 10.0

0 
5 ดีเย่ียม 

 

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 โรงเรียนได๎ สํงเสริมและ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมของบุคลากรและมีโครงการ
สํงเสริมให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีการจัดอบรมในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน ความรับผิดชอบ
โดยการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎บุคลากรมีความรู๎ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงามตามบทบาทหน๎าที่ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน สํงผลให๎บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ครูมีผลงานทั้งในด๎านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ การท าวิจัย
ในชั้นเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็น ผลให๎โรงเรียนสามารถผํานการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน การมี
ผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ สูงขึ้น และผลการแขํงขัน ทักษะทางวิชาการในระดับตํางๆประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาในเร่ืองการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับใช๎ในการเรียนการสอนให๎มากข้ึน น าเทคนิค 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ใหมํๆมาปรับใช๎ ตลอดจน ควรสํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีโอกาสท างานรํวมกันใช๎รูปแบบการสอน
แบบบูรณาการในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ แตํละระดับชั้น ปรับปรุงก ารนิเทศ และการใช๎เพื่อนครูนิเทศติดตาม เพื่อ
สํงเสริมการท างานเป็นทีมให๎เพิ่มมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให๎ครูได๎รับการพัฒนาในทุกด๎านอยํางเหมาะสม เต็ม
ศักยภาพ การนิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 



 
๙๒ 

มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู๎บริหารมวีิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

1.00 1.00 5 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- รายงานสรุปโครงการ 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
- แฟูมสะสมงาน/ประกาศนียบัตร 

รางวัลตํางๆ 
- รายงานผลการแขํงขันทักษะ 
- แฟูมค าสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- สมุดนิเทศและสมุดเยี่ยมของ

โรงเรียน 

๘.๒ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม
และใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ 

2.00 2.00 5 

๘.๓ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ใน
แผนปฏิบัติการ 

2.00 2.00 5 

๘.๔ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ 

2.00 1.60 4 

๘.๕ นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

1.00 1.00 5 

๘.๖ ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

2.00 2.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10.00 9.60 ดีเยี่ยม  
  

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร จัดการศึกษา
ให๎บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มี
เปูาหมายที่คุณภาพของผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยสํงเสริมให๎คณะครูมีสํวนรํวมในการใช๎ข๎อมูลในการประเมินผลงาน 
การวิจัยมาเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน และยังมีการสํงเสริมให๎ ผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชน และ
หนํวยงานอื่นได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา เพ่ือให๎เกิดประโยชน์กับผู๎เรียน นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎คณะครูได๎มี
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให๎คณะครูน าผลการพัฒนาตนเองมาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของผู๎เรียน 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใ นการ
บริหารสถานศึกษาได๎อยํางมีระบบ สํงผลให๎สถานศึกษามีผลการประเมินเป็นไปตารมาตรฐานที่ก าหนด 

๒. ผลการพัฒนา 
 ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิเชํน  การมีวิสัยทัศน์
และภาวะผู๎น าโดยใช๎หลักการบริหารสอดคล๎องกับหลักการจัดท าแผนปฏิ บัติการประจ าปี มีการวางแผนการจัด
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาอยํางเป็นระบบ มีการออกค าสั่งมอบหมายงานตํางๆ เพื่อให๎บุคลากรในโรงเรียน
มีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ในโรงเรียน มีการจัดท ารายงาน สรุปโครงการตํางๆ ที่ได๎ด าเนินการเพื่อให๎
ทราบผลการด าเนินงาน ซึ่งมีผลให๎การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘  อยูํในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือรํวมกัน เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมตํางๆ อยํางมีระบบและ
ตํอเนื่อง  มีการประชุมเพื่อเสนอแนะข๎อเดํน ข๎อด๎อยและพัฒนาตํอยอดกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดประโยชน์ อยําง
คุ๎มคํา โดยมุํงหวังประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู๎เรียนอยํางเต็มที่ 
 
 



 
๙๓ 

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามระเบียบก าหนด 

2.00 1.60 4 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของ

โรงเรียน 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาประจ าภาคเรียน 
- สนับสนุนและสํงเสริมให๎

โรงเรียนเข๎ารํวมกับชุมชนและ
ท๎องถิ่นด๎านการศึกษา 

- จัดกิจกรรมการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานการควบคุมระบบภายใน 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

1.00 0.80 4 

๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

2.00 1.60 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 

  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙   
 โรงเรียนได๎ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติก ารประจ าปี
ของสถานศึกษา การจัดท าสาระของหลักสูตรให๎สอดคล๎องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่น ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กทุก
คนในเขตบริการได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง มีคุณภาพได๎มาตรฐาน พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส
และเด็กที่มีความต๎องการพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสนอแนะ และมีสํวนรํวมในการบริหารด๎าน
วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล ระดมทรัพยากร และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติ และโรงเรียนด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระเบียบ และติดตามประเมินผลในการ
ด าเนินงาน 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนให๎บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่วางไว๎ สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนเข๎ารํวมกับ
ชุมชนและท๎องถิ่นในด๎านการศึกษาและกิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมใน
การด าเนินการในด๎านตํางๆของโรงเรียน เพ่ิมข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางระหวํางบ๎าน โรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๔ 

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

2.00 2.00 5 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- รายงานสรุปผลโครงการ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎
ผู๎เรียนได๎เลือกเรียน ตามความถนัด และ
ความสนใจ 

2.00 2.00 5 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน 

1.00 1.00 5 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่
ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

1.00 1.00 5 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยํางสม่ าเสมอ   

2.00 1.60 4 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน           

2.00 2.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐.๐๐ 9.60 ดีเย่ียม 
 

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการประชุม วางแผน จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎น
นักเรียนเป็นส าคัญ สํงเสริมการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนในรูปของกิจกรรมชุมนุมให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ  ความสนใจ สํงเสริมให๎ครูมีการผลิตสื่อ 
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎  วัดและประเ มินผลสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา จัดประชุมครูและผู๎ปกครองนักเรียนเพื่อท าความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัด และประเมินผล  
จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยให๎ครูทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในรูป
ของกิจกรรมชุมนุมให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ หลักสูตรสถานศึกษาได๎บูรณาการกับสาระ
การเรียนรู๎ท๎องถิ่น มีมาตรฐานสอดคล๎องกับหลักสูตร แกนกลาง คลอบคลุมกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน 
และท๎องถิ่น มีการประเมินผลการใช๎หลักสูตร โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม มีการปรับปรุงหลักสูตรและสาระการเรียนรู๎
ที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ความสนใจเลือก
รายวิชา กิจกรรมตํ าง ๆ ของผู๎เรียน จัดรายวิชาละกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนอยํางหลากหลาย  มีบรรยากาศ
และสภาพที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติ ท าให๎ผู๎เรียนค๎นพบความสามารถพิเศษและความถนัด
ของตนเอง มีรูปแบบและวิธีการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยคณะก รรมการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎แกํ  กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม น าแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสํงเสริมด๎านศิลปะ ดนตรี / กีฬา / นันทนาการ  กิจกรรมสืบสานและ



 
๙๕ 

สร๎างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย   และกิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งมีผล      
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐  ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริม และพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษของผู๎เรียน ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและค วามคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน พัฒนา
คํานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๖ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎
การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมี
แหลํงเรียนรูส๎ าหรับผู๎เรียน 
 
 
 
 
 

4.00 3.20 4 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
- มีโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร

สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค น้ าดื่ม
น้ าใช๎สะอาดที่ได๎มาตรฐาน ที่พอเพียง  

- มีแหลํงเรียนรู๎ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับ
จ าปาและปุาจ าปีสิรินธร  

- อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความ
แข็งแรง มั่นคง สะอาด  

- มีห๎องเรียนธรรมชาติที่ใช๎ส าหรับ
ศึกษาค๎นคว๎านอกห๎องเรียนที่มี
บรรยากาศนําเรียนรู๎  

- มีการดูแลความสะอาดเรียบร๎อยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบและห๎องเรียนประจ าของ
ทุกชั้นเรียน 

- มีกิจกรรมประสานสัมพันธ์บ๎านและ
โรงเรียน โดยการประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนทุกภาคเรียน  

- มีกิจกรรมปูองปรามพฤติกรรมเส่ียง
โดยกลุํมงานแนะแนว   

- มีชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์  

- มีกิจกรรมจิตแจํมใสในรํางกายที่
แข็งแรงเพื่อสํงเสริมสุขภาพผู๎เรียน  

- มีกิจกรรมการแขํงขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนภายใน 

-  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของเยาวชน
ไทย อายุ ๗- ๑๘ ปี เพื่อเสริมสร๎างให๎
ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย 

- มีการจัดให๎บริการห๎องสมุด 
- กิจกรรมสํงเสริมการรักการอําน 
- กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 

๑๑.๒ จัดโครงกา ร กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 
 
 
 
 
 
 

3.00 2.40 4 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมี
สํวนรํวม           
 
 
 
 

3.00 2.40 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐.๐๐ 8.00 ดีมาก 

 

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการประชุม วางแผน และติดตามการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง เพื่อปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล๎อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงสํงเสริมการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม และมี
โครงการซํอมบ ารุง ปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และสํงเสริมการใช๎เวลาวําง
จากแหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์ รํวมทั้งกิจกรรมและสถานที่ส าหรับพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมโดยมีการจัดการอยํางเป็นระบบ 
 
 



 
๙๗ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ื อตํอการเรียนรู๎ มีอาคารสถานที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ มีการสํงเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู๎เรียน และมีการบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ได๎แกํ โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ร ะบบ
สาธารณูปโภค แหลํงเรียนรู๎ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปา ห๎องเรียนธรรมชาติ กิจกรรมปูองปรามพฤติกรรม
เสี่ยงโดยกลุํมแนะแนว ชมรม To Be Number One กิจกรรมจิตแจํมใสรํางกายแข็งแรง การพัฒนาศูนย์ข๎อมูล
ด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดมีาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริม และสนับสนุนให๎ชุมชน และท๎องถิ่น ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมและโครงการ
พัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพ่ือสร๎างความรักและหวงแหนในสาธารณะสมบัติ 
และรักษาแหลํงเรียนรู๎สืบตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๘ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.00 1.00 5 
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- ระบบข๎อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
- การบริการสารสนเทศใน

โรงเรียน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าป ี
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.00 1.00 5 

๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1.00 0.80 4 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.50 0.40 4 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

0.50 0.50 5 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1.00 1.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕.๐๐ 4.70 ดีเย่ียม 
  

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๒ 
 โรงเรียนได๎ก าหนดนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเผยแพรํเพื่อ
เป็นแนวทางในการแนะแนวการศึกษาตํอ ในเขตบริการอยํางท่ัวถึง  โดยมีการติดตามและมีการประเมินผลอยําง
ตํอเนื่อง 
            ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา  แนวทางการจัดท า แผนปฏิบัติ การประจ าปี  แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  การจัดท า ระบบข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  การสนับสนุน  การบริการสารสนเท ศในโรงเรียน  
รวมทั้งการให๎บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี และรํวมกันสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒  อยูํในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริม และพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมเพ่ือ พัฒนาและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษของผู๎เรียน ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน และ
รายงานผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
๙๙ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎อง 

5.00 5.00 5 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
- ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปา

และปุาจ าปีสิริธร 
- เมืองจ าลองโบราณซับจ าปา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการปุาจ าปสีิรินธร 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง 

5.00 4.00 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก  
  

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ 
 โรงเรียนได๎ประชุม วางแผนและก าหนดแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ตํางๆ รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
และตัวแทนนักเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์การเรียน รู๎ รวมทั้งรายวิชาเพ่ิมเติม โดย เชิญวิทยากร
ท๎องถิ่นมาให๎ควา มรู๎แก๎ผู๎เรียน  การได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในเรื่องการให๎ข๎อมูลมาพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ใน
โรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓  ในระดับดมีาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรด าเนินการเพ่ือสํงเสริม สร๎างสรรค์ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎เรียนรู๎ท๎องถิ่นของตนเองมาก ยิ่งขึ้น 
รํวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู๎วิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๐ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎
ผู้เรียนมีคุณธรรม น าวิชาการ 
 
 
 
 
 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ 
- โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
- โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

( 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ) 
-    โครงการศึกษาปุาจ าปีสิรินธร 
-    โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
-   โครงการอนุรักษ์ไทย 
-   โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-   โครงการสํงเสริมหลักคิดสูํเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  โครงการเข๎าคํายฝึกซ๎อมการแสดง
ดนตรีพื้นบ๎านอีสาน 
-   โครงการชุมชน 
-   โครงการสายใยชุมชนต าบลซับจ าปา 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎
ผู๎เรียน มีคุณธรรม น าวิชาการ 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีเย่ียม 

  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔ 
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมได๎ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของโรงเรียนจาก   

การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีคุ ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมน าความรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มี
ความเป็นไทย ใช๎แหลํงเรียนรู๎ควบคูํบูรณาการ โดยชุมชน  และหนํวยงานมีสํวนรํวมพร๎อมก๎าวสูํประชาคม
อาเซียนโดยโรงเรียนได๎จัดท ากิจกรรม โครงการงานตํางๆ เพื่อให๎บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน๎นของโรงเรียน 
            ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร 
ครู และชุมชน และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎รับผิดชอบโครงการได๎
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎ทางโรงเรียน ทราบเป็นระยะ โดยการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการฝุายบริหารของโรงเรียน และเม่ือสิ้นสุดการด าเนินโครงการผู๎รับผิดชอบแตํละโครงการได๎จัดท ารายงาน
สรุปผล การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  ในระดับดเียี่ยม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริม สนับสนุนให๎ ผู๎ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับ
ทราบผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรม อยํางทั่วถึง และรํวมกันพัฒนา เสนอแนะผลการด าเนินงานรํวมกัน และ
รํวมจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่จะพร๎อมก๎าวสูํประชาคมอาเซียนให๎ มากขึ้น รวมทั้งจัดการเรียน
การสอนที่สามารถให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ทางด๎านภาษาให๎มากขึ้น เชํน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน เป็นต๎น 



 
๑๐๑ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕    การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ 
 ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมโดยการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  
- กิจกรรมลูกฟูา – ชมพูตรงตํอเวลา

รักษาระเบียบ 
- กิจกรรมคํายลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด 
- กิจกรรมการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
- กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม 
- กิจกรรมหน๎าเสาธง 
- กิจกรรมวันพํอ วันแมํแหํงชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมคํายคุณธรรม  
- กิจกรรมวันไหว๎ครู 
- กิจกรรมเผยแพรํพระธรรมะฑูต 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีและ

สืบค๎นภูมิปัญญาไทย 
- สํงเสริมหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมหํวงใยรู๎ใช๎พอเพียง 
- กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล๎อมภายใน

โรงเรียน 
- กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน การน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 

  

 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕ 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการประชุม วางแผนจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนกา รเรียนรู๎ที่เน๎น
นักเรียนเป็นส าคัญ สํงเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สํงเสริมให๎ครูมีการผลิตสื่อ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให๎
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎  วัดและประเมิ นผลสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา  จัดประชุมครูและ
ผู๎ปกครองนักเรียนเพื่อท าความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษา 
          ๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการวางแผนปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อพัฒนาและตอบสนองความสามารถพิเศษของผู๎เรียน 
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร๎ างสรรค์ของผู๎เรียน พัฒนาคํานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน  กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม น าแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัด       การเรียน
การสอน ได๎แกํ  กิจกรรมสํงเสริมด๎านศิลปะ ดนตรี / กีฬา / นันทนาการ   กิจกรรมสืบสานและสร๎างสรรค์ 
วัฒนธรรม ประ เพณี และภูมิปัญญาไทย   กิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งมีผล    การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕  ในระดับมาก 
 



 
๑๐๒ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โครงงานและกิจกรรมที่ด าเนินการควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่น ได๎ประเมินผล
การด าเนินงาน เสนอแนะเพ่ือพัฒนาและตอบสนองความสามารถพิเศษของผู๎เรียน ตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน พัฒนาคํานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให๎เป็น
ระบบ และตํอเนื่อง 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 

คําน้ าหนัก คะแนนท่ี
ได๎ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ หมาย 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 27.74 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ 4.92 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕๐ 0.48 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕๐ 0.49 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เส่ียงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   ๑ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ  กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม ๑ 0.99 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์  ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น  ๑ 0.99 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ       ๑ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ๕ 4.62 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 1.66 4 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง ๑ 0.98 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ๑ 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕ 4.48 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎ และสื่อตําง ๆรอบตัว     ๒ 1.66 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม ๑ 0.90 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน   ๑ 0.98 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน ๑ 0.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 5 4.48 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง ๒ 1.66 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ น าเสนอวิธคิีด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 0.90 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 0.98 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ ๑ 0.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ 3.80 4 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 0.20 1 ปรับปรุง 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๓ ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ๒ 2.00 5 ดีเยี่ยม 
 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 0.60 3 ดี 



 
๑๐๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 

คําน้ าหนัก คะแนนท่ี
ได๎ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ หมาย 

มาตรฐานที่ ๖  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

5.00 4.94 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 4.94 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานตนเอง ๑ 1.97 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๓ ท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ ๑ 0.97 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๔ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา   ๕๐ 45.90 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                 เกิดประสิทธิผล ๑๐ 10.00 10.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎  
             ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูล 
              ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน                  ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ ที่ตอบสนองความแตกตําง 
              ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       ๒ 2.00 2.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ 
          ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช๎ผลในการปรับการสอน ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที ่๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและ 
         เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา 
               เต็มความสามารถ ๑ 1.00 1.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 10.00 9.60 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๑ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น าและความคิดริเร่ิมที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียน 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๒  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมลู 
         ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและ 
         การจัดการ                               

2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๓ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๔ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการ
กระจายอ านาจ 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๕  นักเรียน ผู๎ปกครองและ ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๘.๖ ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 
 
 
 

2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 



 
๑๐๔ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 

คําน้ าหนัก คะแนนท่ี
ได๎ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ หมาย 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ 4.00 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 1.60 4 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ๑ 0.80 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 1.60 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
            และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐ 9.60 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น ๒ 2.00 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ ๒ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยํางสม่ าเสมอ ๒ 1.60 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐.๖  จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู๎เรียนทุกคน ๒ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ๑๐ 8.00 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมร่ืนและมีแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับผู๎เรียน  

๔ 3.20 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู๎เรียน ๓ 2.40 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๑.๓  จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ๓ 2.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.70 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

  ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑ 0.80 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๐.๕๐ 0.40 4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง ๐.๕๐ 0.50 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 1.00 5 ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ๑๐ 9.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ 9.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง                                                                     

๕ 5.00 5 ดีเยี่ยม 



 
๑๐๕ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 

คําน้ าหนัก คะแนนท่ี
ได๎ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ หมาย 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ๕ 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 4.60 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ๕ 4.60 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุ ตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา ๓ 3.00 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๔.๒  ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา ๒ 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

๕ 4.00 4 ดีมาก 

ตัวบงํช้ีที่ ๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน๎นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๓ 2.40 4 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม  ( คะแนนที่ได้ มฐ๑+มฐ๒+มฐ๓++++….. ) ๑๐๐ 90.14 5 ดีเยี่ยม 

 
 โรงเรียนมีผ ลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         
มีคําเฉลี่ย ๙๐.๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๖ 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

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

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 133 13 9 28 34 20 20 4 5 29 21.80 
คณิตศาสตร์ 133 0 69 30 16 9 3 3 3 9 6.77 
วิทยาศาสตร์ 133 8 31 19 37 15 16 6 1 23 17.29 
สังคมศึกษาฯ 133 25 13 7 14 17 14 13 30 57 42.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 133 20 18 6 12 17 11 18 31 60 45.45 
ศิลปะ 133 14 16 29 23 18 13 12 8 33 24.81 
การงานอาชีพฯ 133 14 18 17 17 21 18 13 15 46 14.00 
ภาษาตํางประเทศ 133 7 15 33 42 15 14 2 5 21 15.79 

รวม 133 13 24 21 24 17 14 9 12 35 23.60 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 115 6 4 9 17 28 22 17 12 51 44.35 
คณิตศาสตร์ 115 0 78 17 7 5 3 2 3 8 6.96 
วิทยาศาสตร์ 115 11 30 24 37 9 4 0 0 4 2.60 
สังคมศึกษาฯ 115 12 11 10 17 34 23 8 0 31 26.96 
สุขศึกษาและพลศึกษา 115 3 1 0 0 8 22 39 41 102 91.07 
ศิลปะ 115 21 20 15 20 13 15 9 2 26 22.61 
การงานอาชีพฯ 115 13 17 5 10 9 22 19 20 61 13.00 
ภาษาตํางประเทศ 115 1 0 11 13 17 28 28 19 75 64.10 

รวม 115 8 20 11 15 15 17 15 12 45 33.96 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๗ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวน 

นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ 
๓.
๕ 

๔ 

ภาษาไทย 117 25 19 10 17 16 14 7 9 30 25.64 
คณิตศาสตร์ 117 0 45 21 11 23 10 3 4 17 14.53 
วิทยาศาสตร์ 117 1 15 10 25 26 18 10 12 40 34.18 
สังคมศึกษาฯ 117 6 14 12 15 20 21 21 8 50 42.74 
สุขศึกษาและพลศึกษา 117 1 1 1 1 32 13 26 40 79 67.52 
ศิลปะ 117 2 0 0 0 10 33 33 39 105 89.74 
การงานอาชีพฯ 117 9 7 14 14 13 16 16 28 60 9.00 
ภาษาตํางประเทศ 117 29 25 20 14 13 8 2 4 14 12.17 

รวม 117 9 16 11 12 19 17 15 18 49 36.94 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 74 6 1 6 16 4 13 20 8 41 55.41 
คณิตศาสตร์ 74 12 27 12 8 5 6 1 3 10 13.51 
วิทยาศาสตร์ 48 1 0 0 10 11 18 3 5 26 54.17 
สังคมศึกษาฯ 74 8 4 12 7 8 13 11 11 35 47.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 74 8 7 4 6 7 13 14 15 42 56.76 
ศิลปะ 74 7 0 2 17 13 13 5 17 35 47.30 
การงานอาชีพฯ 74 19 4 8 13 12 9 2 7 18 24.00 
ภาษาตํางประเทศ 74 6 0 14 39 7 7 0 1 8 10.81 

รวม 74 8 5 7 15 8 12 7 8 27 38.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 54 1 1 5 6 9 19 9 4 32 59.26 
คณิตศาสตร์ 54 1 5 7 18 11 10 1 1 12 22.22 
วิทยาศาสตร์ 32 0 0 0 4 9 6 3 10 19 59.34 
สังคมศึกษาฯ 54 2 0 6 14 11 14 7 0 21 38.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54 1 4 0 3 3 8 12 23 43 79.63 
ศิลปะ 54 8 4 6 4 8 8 7 9 24 44.44 
การงานอาชีพฯ 54 13 10 11 12 3 1 2 2 5 9.26 
ภาษาตํางประเทศ 54 2 8 7 7 18 10 2 0 12 22.22 

รวม 54 4 4 5 9 9 10 5 6 21 41.91 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 66 4 2 4 14 7 11 12 12 35 53.03 
คณิตศาสตร์ 66 4 4 22 16 7 4 5 4 13 19.70 
วิทยาศาสตร์ 37 1 9 7 3 7 4 4 2 10 27.03 
สังคมศึกษาฯ 66 4 6 5 6 8 7 12 18 37 56.06 
สุขศึกษาและพลศึกษา 66 4 0 0 0 2 10 13 37 60 90.91 
ศิลปะ 66 3 7 5 4 12 10 7 18 35 53.03 
การงานอาชีพฯ 66 6 5 3 9 10 12 9 12 33 50.00 
ภาษาตํางประเทศ 66 4 0 5 23 22 5 4 3 12 18.18 

รวม 66 4 4 6 9 9 8 8 13 29 45.99 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
๑๐๙ 

๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ค่อนข้างดี 

ภาษาไทย 115 32.79 8.01 26.00 50.00 26.00 14.00 
สังคมศึกษาฯ 115 45.22 11.50 18.00 80.00 18.00 0.00 
ภาษาอังกฤษ 115 25.77 6.78 12.00 55.00 35.00 12.00 
คณิตศาสตร์ 115 24.17 6.75 2.00 23.00 40.00 33.00 
วิทยาศาสตร์ 115 36.38 9.11 0.00 17.00 21.00 44.00 
สุขศึกษาฯ 115 60.00 12.27 1.00 15.00 58.00 36.00 
ศิลปะ 115 41.57 9.06 4.00 15.00 36.00 44.00 
การงานอาชีพฯ 115 44.80 11.74 9.00 81.00 24.00 1.00 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 0 9 42 9 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
 
 
 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ค่อนข้างดี 

ภาษาไทย 64 48.04 12.98 0.00 11.00 21.00 19.00 
สังคมศึกษาฯ 64 33.86 6.53 1.00 51.00 11.00 0.00 
ภาษาอังกฤษ 64 21.44 6.52 10.00 45.00 9.00 0.00 
คณิตศาสตร์ 64 18.02 8.88 11.00 33.00 17.00 3.00 
วิทยาศาสตร์ 64 29.16 5.46 0.00 16.00 20.00 16.00 
สุขศึกษาฯ 64 49.05 12.67 13.00 31.00 17.00 3.00 
ศิลปะ 64 32.21 7.08 0.00 12.00 19.00 22.00 
การงานอาชีพฯ 64 47.33 11.06 1.00 54.00 8.00 1.00 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 5 32 15 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๐ 

 ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คณิตศาสตร์ - - - 

ภาษาไทย - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - 
สังคมศึกษา ฯ - - - 

 
 

 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน/ ร้อยละ ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

นร. 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
นร.
ผ่าน 

ร้อยละ 
นร. 
ดี 

ร้อยละ 
นร. 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 133 12 ๙.๐๒ 14 ๑๐.๕๓ 23 ๑๗.๒๙ 84 ๖๓.๑๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๕ 4 ๓.๔๘ ๑๐ ๘.๗๐ 12 ๑๐.๔๓ 89 ๗๗.๓๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๗ 8 ๖.๘๔ ๙ ๗.๖๙ 26 ๒๒.๒๒ 74 ๖๓.๒๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๔ 1 ๑.๓๕ ๗ ๙.๔๖ 7 ๙.๔๖ 59 ๗๙.๗๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ 3 ๕.๕๖ ๕ ๙.๒๖ 13 ๒๔.๐๗ 33 ๖๑.๑๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 66 10 ๑๕.๑๕ 8 ๑๒.๑๒ 7 ๑๐.๖๑ 41 ๖๒.๑๒ 

รวม ๕๕๙ 34 ๖.๐๘ 46 ๘.๒๓ 88 ๓๔.๗๗ 380 ๖๗.๙๘ 
เฉลี่ยร้อยละ 100  ๖.๗๘  ๙.๔๓  ๑๘.๔๑  ๖๗.๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๑ 

 ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

นร. 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
นร.
ผ่าน 

ร้อยละ 
นร. 
ดี 

ร้อยละ 
นร. 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 133 ๐ ๐.๐๐ ๘ ๖.๐๒ ๑๒๕ ๙๓.๙๘ ๐ ๐.๐๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๕ ๒ ๑.๗๔ ๐ ๐.๐๐ ๓๖ ๓๑.๓๐ ๗๗ ๖๖.๙๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๗ ๓ ๒.๕๖ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๓.๔๒ ๑๑๐ ๙๔.๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๔ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๘.๑๑ ๙ ๑๒.๑๖ ๕๙ ๗๙.๗๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ ๑ ๑.๘๕ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑๔.๘๑ ๔๕ ๘๓.๓๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 66 ๒ ๓.๐๓ ๑ ๑.๕๒ ๓๒ ๔๘.๔๘ ๓๑ ๔๖.๙๗ 

รวม ๕๕๙ ๘ ๑.๔๓ ๒๐ ๓.๕๘ ๒๓๒ ๓๔.๗๗ ๓๓๕ ๕๙.๙๓ 
เฉลี่ยร้อยละ 100  ๑.๕๓  ๒.๖๑  ๓๔.๐๓  ๖๑.๘๔ 

 

 ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 133 ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๕ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๗ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๔ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๔ ๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 66 ๑๐๐.๐๐ - 

รวม ๕๕๙ - - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๑๐๐.๐๐ -     

 

 ๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
   ๑) ด๎านความสามารถในการสื่อสาร 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการสื่อสาร คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
   ๒) ด๎านความสามารถในการคิด 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการคิด คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
   ๓) ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการแก๎ปัญหา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
   ๔) ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการใช๎ทักษะชีวิต คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
   ๕) ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการใช๎เทคโนโลยี คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 

 


