
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  ๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา    เลขท่ี   ๕๖  หมู่ท่ี  ๕ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวนจังหวัด
ชุมพร สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑โทร ๐๗๗-๕๕๑๑๑๔                       
โทรสาร๐๗๗ – ๕๕๑๑๓๔  e-mailpaknamlangsuanwittaya@gmail.com  website  www.PNLS.ac.th 
เปิดสอนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื อที่   ๔๘  ไร่  ๒ งาน ๖๘  ตารางวา  
เขตพื นท่ีบริการต้าบลปากน ้า  ต้าบลบางน ้าจืด   
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๑๗  ประชาชนท้องถิ่นโดยการน้าของสมาคมขาวประมงปากน ้าหลังสวน มี
ความประสง ค์ ให้ ตั ง โ ร ง เรียนมั ธยม ศึกษาประจ้า ต้าบลขึ น ใน ท้องถิ่ น ต้ าบลปากน ้ า  ผู้ ริ เ ริ่ ม คือ                      
นายขจร อุสายพันธ์ นายกสมคมชาวประมงปากน ้าหลังสวน นายจิตต์ประพันธ์  เพชรกรรพุม อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดสว่างมนัส  นายอุทัย  ชูโชติ  ศึกษาธิการอ้าเภอหลังสวน   นายไพฑูรย์  กิตติวานิช  และ
คณะกรรมการของสมาคม  นายประมวล  กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  การจัดหาท่ีดิน ประกอบดัวย  นายห้วง  บุญเซ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖  ต้าบลปากน ้า  เป น
หัวหน้าคณะ  นายขจร  อุสายพันธ์  นายจิตต์ประพันธ์  เพชรกรรพุม  นายสุชาติ  รัตนราช  
นายวิชา  บุญสวัสด์ิ  นายซ้วน  สุวรรณยอด  นายเยื อง  ทองประเสริฐ   นายโมลี  สอนสวัสด์ิ  นายปราณี  
วิริยะกุล  และนายช่ืน  ตั งมณี  ได้ท่ีดินทั งหมด  ๔๘ ไร่  ๒  งาน  ๖๘  ตารางวา 
  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ตั งโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา  เมื่อวันท่ี  
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  เปิดท้าการสอนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐  จ้านวน  ๒ 
ห้องเรียน  นักเรียน  ๙๐  คน  โดยอาศัยสถานท่ีและบุคลากรของโรงเรียนวัดสว่างมนัส เป นเวลา ๔ เดือน 
ต่อมาย้ายไปเรียนท่ีอาคารโรงเรียนประมงสงเคราะห์  ซึ่งเป นโรงเรียนราษฎร์ท่ีสมาคมชาวประมงปากน ้าหลัง
สวนให้การสนับสนุน   
  ย้ายมาสถานท่ีปัจจุบัน เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๑  ในตอนแรกมีอาคารช่ัวคราว ๒ หลัง 
จากงบประมาณ ๑ หลัง และเงินบริจาค ๑ หลัง (โดยการน้าของ  นายห้วง  บุญเซ่ง)  ๘  ห้องเรียน  บ้านพัก
ครู  ๑ หลัง   บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  และได้รับบริจาคห้องส้วม  ๒  หลัง   
  ปัจจุบันโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา ตั งอยู่เลขท่ี ๕๖ หมู่ท่ี  ๕  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลัง
สวน  จังหวัดชุมพร  ท่ีราชพัสดุ ชพ. ๕๕๒  ในเขตเทศบาล ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนตั งแต่ชั นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 
๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)  และหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน ช่วงชั นท่ี ๓  และช่วงชั นท่ี ๔ 
พุทธศักราช ๒๕๔๔  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทยให้เป นโรงเรียนท่ีมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 

mailto:paknamlangsuanwittaya@gmail.com


2 
 

แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
โรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

แนวเดินท่อประปา 

 
 

สนามฟุตบอล 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร  
 
ท้าเนียบผู้บริหารโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา 

ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง ระยะเวลา 

๑.นายยงยุทธ  ครองไกรเวทย ์

๒. นายพุทธสิน  สมุทรแสง 

๓. นายบ้ารุง คัคณา 

๔.นางสาวมณีพรรณ ศรสีุวรรณดิฐ 

๕.นายสันติ ลีนะธรรม 

๖.นางสาวจารุภา  บุญเฉิด 

๗.นายยงศักดิ์ ศฤงคารานนท์ 

๘.นายประเสริฐ สุขณีวัฒน์ 
๙.นางยุพดี  สัตยธีรานนท์ 

๑๐.นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์ 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

๑ มกราคม ๒๕๒๐ - ๔ มกราคม ๒๕๒๙ 

๓๐ มกราคม ๒๕๒๙–๑๔ ธันวาคม  ๒๕๓๐ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐– ๓๑ มกราคม ๒๕๓๖ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙–๓๐กันยายน ๒๕๔๔ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

๒๐พฤศจิกายน ๒๕๔๙–๓๐กันยายน ๒๕๕๔ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
 

 
ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 
  ๑) ผู้อ้านวยการโรงเรียน ช่ือนายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์ ๐๘๕๘๘๐๐๐๙๕ 
e-mail :  art1361@hotmail.com     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด้ารงต้าแหน่งท่ีโรงเรียนนี ตั งแต่ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบัน 
  ๒) รักษาราชการแทน 
   ๒.๑  นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  
โทรศัพท์ ๐๘๑๘๙๔๒๙๖๑ 
  ๓) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียน ๔ คน 
   ๓.๑ นางอุษา  ศิลปสุวรรณ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   
โทรศัพท์ ๐๘-๖๒๗๐-๐๖๖๔    รับผิดชอบกลุ่มบุคลากรและงบประมาณ  
   ๓.๒ นายสมศักดิ์  ธนภัทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  
โทรศัพท์  ๐๘-๖๒๗๒-๒๑๘๓  รับผิดชอบกลุ่มวิชาการ  
   ๓.๓ นายประวัติ  รัตนจันทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   
โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๘๘-๘๐๑๗    รับผิดชอบกลุ่มกิจหารนักเรียน 
   ๓.๔ นายบันลือ  รัตนบุรี   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  
โทรศัพท์  ๐๘-๑๓๙๗-๔๒๑๑  รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
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๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
   ๑) จ้านวนนักเรียนในเขตพื นท่ีบริการทั งสิ น ………๒๔๒………….คน 
   ๒) จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนทั งสิ น  ๒๔๒ คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ้านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๓๒ ๒๓ ๕๕ ๒๒.๕ 

ม.๒ ๒ ๑๔ ๓๐ ๔๔ ๒๒ 

ม.๓ ๒ ๒๖ ๑๔ ๔๐ ๒๐ 

รวม  ๗๒ ๖๗ ๑๓๙ ๒๓.๒ 

ม.๔ ๒ ๑๙ ๒๒ ๔๑ ๒๐.๕ 

ม.๕ ๒ ๑๓ ๒๐ ๓๓ ๑๖.๕ 

ม.๖ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๒๙ 

รวม  ๔๗ ๕๖ ๑๐๓ ๒๐.๖ 

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๑๙ ๑๒๓ ๒๔๒ ๒๒ 

  ๓)  จ้านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๔๒คน  คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔)  จ้านวนนักเรียนท่ีมีน ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๒๔๒ คน  
คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕)  จ้านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป นร้อยละ - 
  ๖)  จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเป นร้อยละ - 
  ๗)  จ้านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป นร้อยละ - 
  ๘)  จ้านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป นพิเศษ - คน คิดเป นร้อยละ - 
  7)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๕.๑๒ 
  ๙)  จ้านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   ๓  คน คิดเป นร้อยละ ๑.๒๓ 
  ๑๐) สถิติการขาดเรียน ……………………..คน คิดเป นร้อยละ…………………. 
  ๑๑) จ้านวนนักเรียนท่ีเรียนซ ้าชั น -  คน  คิดเป นร้อยละ - 
  ๑๒) จ้านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
    ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จ้านวน  ๒๖ คน 
    ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      จ้านวน  ๒๘  คน   
  ๑๓) จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 
๒๔๒ คน  คิดเป น  ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๔) จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๒๔๒ คน  คิดเป น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๕) จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะคุณลักษณะเป นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๒๔๒ คน   
คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 



5 
 

  ๑๖) จ้านวนนักเรียนท่ีท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั งในและนอกสถานศึกษา 
๒๔๒ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๗) จ้านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ ๒๔๒ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๘) จ้านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามท่ีก้าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๒๔๒ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๙) จ้านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเม ินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๔๒ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร   
     

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท้างานเฉลี่ย ชาย หญิง 

 ต่้ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้อ้านวยการ ๑ / - ๑ - ๕๒ ๓๐ 
รองผู้อ้านวยการ -  - - - - - 
ครูประจ้าการ ๗ ๙ - ๑๒ ๔ ๔๗ ๒๖ 
ครูอัตราจ้าง ๒ $ ๑ ๓ ๑ ๒๕ ๒ 
นักการ / ภารโรง -  - - - - - 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 
ยาม - - - - - - - 
อื่น ๆ(ระบุ) ๑  ๑ - - ๓๐ ๓ 

รวม 
๑๑ ๑๒ 

๒ ๑๖ ๕ ๓๘.๕ ๑๕.๒๕ ๒๓ 

๑. จ้านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๑ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. จ้านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๒๑ คน คิดเป นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูผู้ช่วย ๑ คน  คิดเป นร้อยละ ๔.๗๖ 
๔. ครู คศ. ๑  ๒ คน  คิดเป นร้อยละ ๙.๕๒ 
๕. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๒ ๑ คน  คิดเป นร้อยละ ๔.๕๕ 
๖. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๓  ๒ คน  คิดเป นร้อยละ ๙.๐๙ 
๗. ครู/ผู้บริหาร คศ. ๔ - คน  คิดเป นร้อยละ - 
๘. จ้านวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาต้่าสุด/ปี ๔๐ ช่ัวโมง 
๙. จ้านวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี ๒๐๐ช่ัวโมง 
๑๐. จ้านวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉล่ีย/ปี ๘๐ ช่ัวโมง 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ้านวน     ๒  หลัง      
 อาคารประกอบ       ๑๒  หลัง   ส้วม   ๓  หลัง   
 สนามฟุตบอล            ๑    สนาม    
 สนามบาสเก็ตบอล    ๑   สนาม 

๓ 
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 สนามวอลเลย์บอล     ๑    สนาม    
 สนามตะกร้อ        ๑  สนาม 
 สนามกีฬาอเนกประสงค์  ๑ สนาม 
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ้านวน/บาท รายจ่าย จ้านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 9,368,597.08 งบด้าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 9,368,597.08 
เงินนอกงบประมาณ 2,770,668.54 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,298,689.08 
เงินอื่น ๆ(ระบุ) 525,000 งบอื่น ๆ (ระบุ) 525,000.00 

รวมรายรับ 12,664,265.62 รวมรายจ่าย 12,192,286.16 
 
 งบด้าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป นร้อยละ.....100...............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป นร้อยละ................82.97..........ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โดยท่ัวไปเป นสังคมชาวประมงและชาวสวน ใน
เขตท่ีตั ง โรงเรียนจะเป นพื นท่ีสวนของชาวบ้าน ชุมชนของพื นท่ีบริการเป นส่วนใหญ่เป นชาวประมง ซึ่ง
อพยพมาจากถิ่นอื่น มีรายได้ไม่แน่นอนและส่วนมากท้าประมงโดยการรับจ้าง ไม่มีเรือประมงเป นของ
ตนเอง การศึกษาน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ชาวสวนจะอยู่บริเวณรอบนอกของ
ต้าบลปากน ้า ประชาชนร้อยละ  ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป 
คือ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ  มีประชากรประมาณ ๑๑,๗๖๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่สวนปาล์ม   สวนไม้เค่ียม  กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลปากน ้าหลังสวน  อาชีพหลักของ
ชุมชน คือรับจ้างท้าประมง   ท้าสวน    
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ อาชีพหลัก คืออาชีพ
รับจ้างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๓๘,๐๐๐- 
บาท จ้านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน การท่ีโรงเรียนตั งอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 

ท้าให้ได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน จากผู้น้าท้องถิ่น และองค์กรเอกชน รวมทั งผู้ท่ีก่อตั งโรงเรียน
ทั งหลายก็ยังดูแลโรงเรียน สนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรทางการศึกษา 
สภาพแวดล้อมท่ีเป นอุปสรรค  คือผู้ปกครองมีรายได้น้อย นักเรียนอยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๑๘๕ ตารางเมตร จ้านวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๐๐๐ เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี   จ้านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  ๒๑๓ คน ต่อวันคิดเป นร้อยละ ๘๔.๕๒ ของนักเรียนทั งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ   
 ห้องโสตทัศนศึกษา   จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการเกษตร   จ้านวน ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ้านวน ๓  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ้านวน ๑   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ้านวน ๑  ห้อง 
   ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ จ้านวน ๑   ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการคหกรรม   จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการศิลปะ   จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม  จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ้านวน ๑ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   จ้านวน ๑ ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค จ้านวน  ๖๑     เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน     ๓๙    เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต       ๔   เครื่อง 
   ใช้เพื่องานส้านักงาน   ๑๗  เครื่อง  
   ใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์    ๑  เครื่อง 
   จ้านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
เฉล่ีย    ๒๔๒   คน ต่อวัน  คิดเป นร้อย  ๑๐๐  ของนักเรียนทั งหมด 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

คร้ัง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการ

ใช้คร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ห้องสมุด ๑,๔๐๐ ๑๒.ห้องศิลปะ ๗๒๐ 
๒.ห้องคอมพิวเตอร์ ๑,๔๕๐ ๑๓.ห้องดนตร ี ๔๐๐ 
๓.ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ๘๐๐ ๑๔.อาคารเกษตร ๔๐๐ 
๔.ห้องโสตทัศนศึกษา ๘๐๐ ๑๕.แปลงเกษตร ๔๐๐ 
๕.ห้องคหกรรม ๔๘๐ ๑๖.สนามบาสเกตบอล ๘๕๐ 
๖.ห้องนาฏศิลป์ ๔๘๐ ๑๗.สนามวอลเลย์บอล ๘๕๐ 
๗.ห้อง SOUNDLAB ๘๐๐ ๑๘.สนามตะกร้อ ๘๕๐ 
๘.ห้องคณิตศาสตร์ ๘๐๐ ๑๙.สนามฟุตบอล   ๒๐๐ 
๙.ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐๐ ๒๐.หอประชุม ๑๐๐ 
๑๐.ห้องวิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐๐ ๒๑.ห้องพยาบาล ๕๐ 
๑๑.ห้องวิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐๐ ๒๒. แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔๐๐ 

 
 ๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
คร้ัง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการ
ใช้คร้ัง/

ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ส้านักงานสวนป่า อ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

๑ แหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ หมู่บ้าน
คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑ 

หน่วยจัดการป่าชายเลน จังหวัด
ระนอง 

๑ เรือรบหลวงจ้าลองจักรีนฤเบศร์ ๕ 

ตลาดนัดชุมชนชายทะเลวัดแหลมสน ๓๐ กลุ่มเกษตรส่งเสริมการประมง ต. 
ปากน ้า 

๑๕ 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษานี้ 
   ๖.๑) ช่ือ– สกุล นางศิริเพ็ญ  สันธากร ให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปอาหารทะเล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี  จ้านวน ๕ ครั ง/ป ี
   ๖.๒) ช่ือ – สกุล นายุทธศักดิ์  บุญชูวิทย์  ให้ความรู้เรื่อง ศิลปะ ทัศนศิลป์ 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศกอง

เชียร์ริมฝ่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชุมพร 
ผู้บริหาร(ระบุช่ือ) - - 
ครู(ระบุช่ือ) - - 
นักเรียน(ระบุช่ือ) นางสาวเจนจิรา เทียมทัต 

เหรียญเงิน/การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง 

สพฐ. 

  
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส้าเร็จ 
 

ท่ี 
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด้าเนินการ

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส้าเร็จ 

(จ้านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการนิทรรศการ

วิชาการ      
 (เปิดรั วโรงเรียน) 
 

1. สถานศึกษาเป นท่ี
ยอมรับของคนใน
ชุมชน และได้ข้อมูล
มาปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาให้
ดียิ่งขึ น 

-แสดงผลงานทาง
วิชาการผลงาน
นักเรียน 
 

ร้อยละ 100 

๒ โครงการปลอด 0 1.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก้าหนด 

-คัดกรองนักเรียน 
-แยกนักเรียนเป น
กลุ่มเก่ง ปานกลาง 
อ่อน 
-สอนซ่อมเสริม 

ร้อยละ 95 

๓ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด 

สอนเสริม ร้อยละ 100 

๔ โครงการพัฒนาผลการ
ทดสอบ 
 (O-NET) 

นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ นตามท่ี
สถานศึกษาก้าหนด 

-จัดกิจกรรมติวเข้ม 
-สอนเสริม 
-ใช้ส่ือเทคโนดลยี 

ร้อยละ 100 

๕ โครงการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งสริมให้นักเรียน
ร่วมสืบสานประเพณ
ท้องถิ่น 

ถ้วยพระราชทาน
รางวัลชนะเลิศกอง
เชียร์ริมฝ่ัง 

ร้อยละ 100 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา   
๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                   ท่ีพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
                   ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
                   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
                   เป นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป น 
                   ตามหลักสูตร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการ 
                   ท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
                  และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
                    กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
                    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
                     และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                     พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
                     ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนด 
                     ในกฎกระทรวง 
 

ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่ ๑๓สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
                    สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
                     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ  
                     จุดเน้นท่ีก้าหนดขึ น 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ 
                     พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
                     ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้้าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 

๓.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 

๔.ผู้เรียนคิดเป น ท้าเป น ๑๐.๐๐ ๘.๓๙ ดี 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๕๑ พอใช้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้้าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๖.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
    ท่ีเน้นผู้เรียนเป นส้าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
   การพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ  
   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
     ท่ีส่งผลสะท้อนเป นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษ 
     เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
     มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป น 
     เลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๐๗ ดี 
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สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี  ตั งแต่ ๘๐ คะแนนขึ นไป   ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี ท่ีได้ระดับดีขึ นไป ๑๐ ตัวบ่งชี จากทั งหมด๑๒ ตัวบ่งชี  ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ควรแต่งตั งท่ีปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด้าเนินงานตามระเบียบ 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
  ครูควรออกแบบกาเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
เพื่อน้าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป นนวัตกรรมท่ีครูควรน้ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและควรให้ครอบคลุมตัวบ่งชี ตามกฎกระทรวง ฯ 
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 

- สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อผู้เรียน ส่งผลให้ขาดเรียน
บ่อยครั ง 

จุดเด่น  
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ส่ือสารระหว่างบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง ค้านึงถึงสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่น 
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 - ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 - สถานศึกษามีการจัดท้าหลักสูตร และพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน 
 - มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
 - มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 - สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 - พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก้าหนด 
 - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - นโยบายด้านการจัดการศึกษาชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - จัดหางบประมาณให้เพียงพอ 

        -  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
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ตอนท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพ 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป น ๔  ด้าน  ได้แก่ด้าน ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการ
บริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิยา 
      

 
            
    

 
 
 
 

 
 
๑.การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 
๒.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
๓.งานพัฒนาหลักสูตร 
๔.งานการเรียนการสอน 
๕.งานวัดผล ประเมินผล 
๖.งานทะเบียน 
๗.การพัฒนาส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
๘.การนิเทศ   ๙.งานแนะแนว 
๑๐.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๑๑.งานเทคโนโลยีสื่อและ
นวัตกรรม 
๑๒.งานประสานความร่วมมือ
พัฒนาวิชาการ 
๑๓.การจัดท้าระเบียบและ
แนวปฏิบัติ 
๑๔.การคัดเลือกหนังสือ 
 
 
 
 
 

  
 
๑.การวางแผนอัตราก้าลัง 
๒.การสรรหาและบรรจุแต่งตั ง 
๓.การจัดท้าทะเบียนประวัติ 
๔.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

 
 
๑.การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
๒.การตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 
๓.การระดมทรัพยากร 
๔.การปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กองทุน 
๕.การบริหารจัดการเพ่ือ
การศึกษา 
๖.การวางแผนพัสดุ 
๗.การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
๘.การเบิกเงิน 
๙.การท้าบัญชี การเงิน 
๑๐.การตรวจสอบบัญชี 
๑๑.การจัดท้าบัญชีการเงิน 

 
 
๑.งานสารสนเทศ 
๒.การวางแผนและจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กร 
๓.งานสัมพันธ์ชุมชน 
๔.งานอาคารสถานที่ 
๕.งานอนามัยโรงเรียน 
๖.งานโภชนาการ 
๗.งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ 
๘.งานรับนักเรียน 
๙.งานกิจการนักเรียน 
๑๐.งานควบคุมภายใน 
๑๑.ทัศนศึกษา 
๑๒.ยานพาหนะ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
กองทุนการศึกษาปากน ้าหลงัสวน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายบุคลากร
  

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

คณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

ร่วมมือทุกเครือข่าย ร่วมใจงานประเพณี 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม 

พันธกิจ 
๑. ประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๒. ให้นักเรียนเป นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี   ศิลปะ กีฬา 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ 

๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ 

เป้าหมาย 

๑.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

๒.  มีความรู้พื นฐานตามท่ีหลักสูตรก้าหนด 

๓.  มีทักษะการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์  

     สามารถ น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๔.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก  ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน 

๕.  ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 สามัคคี มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีแนวทางพัฒนาโดยน้าข้อเสนอแนะของ สมศ. และคณะกรรมการประเมินจากต้น
สังกัดมาใช้ในการพัฒนาด้านผู้เรียน  การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของครูและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๓.  การพัฒนาโรงเรียนให้เป นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.  การส่งเสรมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่าย 
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๕. การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา (ตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
  กลยุทธ์ที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
  

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
๒ โครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 
๓โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรีสากลและดนตรีไทย 
๔โครงการปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
๕โครงการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สุขศึกษา 
-กิจกรรมทดสอบ 
สมรรถภาพ 
-กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ 
น ้าหนักส่วนสูง 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
-รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยและขับขี่ปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก้าลังกาย 
สม่้าเสมอ 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมี
น ้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.เพื่อใหผู้้เรียนป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
 
 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกก้าลังกาย 
สม่้าเสมอ ร้อยละ 
๘๐ 
๒.ผู้เรียนมีน ้าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ร้อย
ละ ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๑ -

๑.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

๔.เพื่อให้ผู้เรียนเห็น 
คุณค่าในตนเอง  มี
ความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๕.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
๖.เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
ผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง   
มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก         
อย่างเหมาะสม ร้อย
ละ ๘๐ 
๕.ผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 
๘๐ 
๖.ผู้เรียนสร้างผลงาน
จากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ ร้อยละ 
๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๑ -

๑.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๗โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในวันปัจฉิมนิเทศ 
๘โครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส้าคัญเกี่ยวกับชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 -กิจรรมวันส้าคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันแม่ วันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมพื นท่ีคณะ 
-กิจกรรมปลูกป่า 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
-กิจกรรมอบรมประจ้าสัปดาห ์
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนเอื อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่าง 
๔.เพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนเอื ออาทร
ผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ร้อยละ  ๘๐ 
๓.ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมร้อยละ 
๘๐ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
    ตัวบ่งชี ท่ี ๒.๑ -
๒.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๙โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๑๐โครงการทัศนศึกษาพา
นักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้  
๑๑โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  
๑๒โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
๑๓โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
๑๔โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๑๕โครงการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  
-กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษา 
-จัดปา้ยนิเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
-กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
-กิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่างๆรอบตัว 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั งค้าถาม 
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น     เพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๔.เพื่อให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน้าเสนอผลงาน 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ
รอบตัว ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั งค้าถาม 
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น     เพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน้าเสนอ
ผลงาน ร้อยละ ๘๐ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
    ตัวบ่งชี ท่ี ๓.๑ 
– ๓.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๖โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
๑๗โครงการเรียนภาษากับ
เจ้าของภาษา 
๑๘โครงการแนะแนว
การศึกษา 
๑๙โครงการห้องเรียนวิทย์
สร้างอาชีพสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
๒๐โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
๒๑โครงการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
-กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว 
-กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยโครงงาน 
-กิจกรรมทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
-กิจกกรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรมร่วมกับชุมนุมและ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ฟัง และดู และส่ือสาร
โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนน้าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการ   ของ
ตนเอง 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนก้าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 
 
 

๑.ผู้เรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
ร้อยละ  ๘๐ 
๒.ผู้เรียนน้าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการ   
ของตนเอง ร้อยละ   
๘๐ 
๓.ผู้เรียนก้าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ร้อยละ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๔ 
   ตัวบ่งชี ท่ี ๔.๑  - 
๔.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๒โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ 
๒๓โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 
๒๔โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒๕โครงการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
๒๖โครงการปลอด 0 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน ๘ กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมสอนเสริม 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรมปรับคะแนน 
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมทดสอบระดับต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป นไป     
ตามเกณฑ์ 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญตามหลักสูตร
เป นไปตามเกณฑ์ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห ์และเขียน
เป นไปตามเกณฑ์ 
๔เพื่อให้ผู้เรียนผล 

การทดสอบระดับชาติ
เป นไปตามเกณฑ์ 

๑.ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป นไป     
ตามเกณฑ์ ร้อยละ  
๘๐ 
๒.ผู้เรียนผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญตามหลักสูตร
เป นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป นไปตาม เกณฑ ์
ร้อยละ ๘๐ 

๔.ผู้เรียนผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เป นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานท่ี   ๕ 
   ตัวบ่งชี ท่ี   ๕.๑ 
– ๕.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๗โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
๒๘โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
๒๙โครงการห้องเรยีนวิทย์สร้าง
อาชีพสู่ครอบครัวและชุมชน 
๓๐โครงการจัดซื อวัสดุ
ภาคปฏิบัติ 
 
-กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-กิจกรรมโครงงานอาหาร 
-กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
สร้างอาชีพสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทาง
อาชีพ 

 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนวาง
แผนการท้างานและ
ด้าเนินการจนส้าเร็จ 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนท้างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

๔. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้กับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑.ผู้เรียนวางแผนการ
ท้างานและด้าเนินการ
จนส้าเร็จ ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนท้างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง ร้อย
ละ๘๐ 
๓.ผู้เรียนท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  
๘๐ 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้กับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ
ร้อยละ  ๘๐ 

มาตรฐานท่ี  ๖ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  ๖.๑ 
–  ๖.๔ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ไปตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
๑โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 
๒โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
๓โครงการเช่าระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
๔โครงการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป นส้าคัญ 
-ส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
วัดผล ประเมินผล ตาม
พัฒนาการของผู้เรียน 
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-ประชุม อบรม สัมมนา  ศึกษาดู
งาน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.เพื่อให้ครูมีก้าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๒. เพื่อให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. เพื่อให้ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๔.เพื่อให้ครูใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการน้าบริบท
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑.ครูร้อยละ๙๐  มีการ
ก้าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๒.ครูร้อยละ ๙๐  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓.ครูร้อยละ๙๐ มีการ
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
๔.ครูร้อยละ ๙๐ ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผนวกกับการ
น้าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๗ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  
๗.๑ –  ๗.๙ 
มาตรฐานท่ี  
๑๐ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
-ส่งเสริมการวิจัย  การพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม  เพื่อการจัดการเรียนรู ้
-ส่งเสริมการร่วมรับการประเมิน
ครูดีเด่น  ต่าง ๆ 
 

๕.เพื่อให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖.เพื่อให้ครูให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั ง
ทางด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
๗. เพื่อให้ครูมีการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ในผล
การปรับการสอน 
๘.เพื่อให้ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป นแบบอย่าง
ท่ีดีและเป นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 
๙.เพื่อให้ครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๕.ครูร้อยละ ๙๐ มีการ
วัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
๖.ครูร้อยละ๙๐ ครูให้
ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งทางด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
๗.ครูร้อยละ ๙๐ มี
การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ในผลการปรับการ
สอน 
๘. ครูร้อยละ ๑๐๐ มี
ความประพฤติปฏิบัติตน
เป นแบบอย่างท่ีดีและ
เป นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
๙.ครูร้อยละ ๙๐ มี
จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

มาตรฐานท่ี  ๗ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  
๗.๑  - ๗.๙ 
มาตรฐานท่ี  
๑๐ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาโรงเรียนให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑โครงการ Open House 
๒ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๓โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๔โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๕โครงการเช่าระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
๖โครงการพัฒนาและบริการ
ของงานธุรการ 
๗โครงการจ้างพนักงานบริการ 
๘โครงการจัดซื อวัสดุฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 
-กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เอื อต่อการเรียนรู ้
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุด 
-กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการอาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ้านวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับ
ผู้เรียน 
๒.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
๓เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้
มีบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนมีความ
พึงพอใจในบริการ 
ระดับมากขึ นไป   
ร้อยละ  ๙๐ 
๒.นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย ร้อยละ 
๙๐  
๓.นักเรียนรับ
บริการห้องสมุด 
ร้อยละ  ๘๐   
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๑.๑ – ๑๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
    ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา 
-กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเล่น
กีฬา 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก 
 
 
 
โครงการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 
(กองเชียร์ริมฝ่ัง)  
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะเกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอล 
 
 
 
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบ
สานประเพณีท้องถิ่นแห่
พระแข่งเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ เกี่ยวกับ
กีฬาฟุตบอล        
ร้อยละ๑๐๐ 
-เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะ เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอล        ร้อย
ละ ๘๐ 
 
-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐  
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นแห่
พระแข่งเรือ 
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๔.๑ – ๑๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๕ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑๕.๑ -
๑๕.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

กลยุทธ์ที่    ๔  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่าย 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 โครงการพัฒนางานบริหาร
ท่ัวไป 
- ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
ภาวะผู้น้า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นพัฒนาผู้เรียน 
๒ใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมิน 
ผลการวิจัยเป นฐานคิด
ด้านวิชาการและการ
จัดการ 
๓สามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ 
๔ ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ้านาจ 
๕นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๖ให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

-มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการครอบคลุมภาระ
งาน 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๐  
 

มาตรฐานท่ี  ๘-  ๙ 
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ตอนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑โครงการแข่งขัน
กีฬาภายใน 
๒ โครงการแข่งขัน
กีฬาภายนอก 
๓โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรี
สากลและดนตรีไทย 
๔โครงการปรับปรุง
ห้องพยาบาล 
๕โครงการจัดซื อวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสุขศึกษา 
-กิจกรรมทดสอบ 
สมรรถภาพ 
-กิจกรรมตรวจสอบ
สุขภาพ น ้าหนัก
ส่วนสูง 
-กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
-รณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยและ
ขับขี่ปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
 

๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก้าลังกาย สม่้าเสมอ 
ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนมีน ้าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
๘๐ 
๓.ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ ร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก้าลัง
กาย สม่้าเสมอ ร้อยละ 
๘๒ 
๒.ผู้เรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ ๘๒ 
๓.ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ ร้อย
ละ ๘๓ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๑ -๑.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง   
มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก         อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ 
๕.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ร้อยละ ๘๐ 
๖.ผู้เรียนสร้างผลงาน
จากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง   
มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก         อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๘๑ 
๕.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อย
ละ ๘๑ 
๖.ผู้เรียนสร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ ร้อยละ ๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๑ -๑.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
๗โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมใน
วันปัจฉิมนิเทศ 
๘โครงการจัดกิจกรรม
ในวันส้าคัญเกี่ยวกับ
ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 -กิจรรมวันส้าคัญทาง
ศาสนา 
-กิจกรรมวันไหว้คร ู
-กิจกรรมวันแม่ วัน
พ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมพื นท่ีคณะ 
-กิจกรรมปลูกป่า 
-กิจกรรมบันทึกความ
ดี 
-กิจกรรมอบรม
ประจ้าสัปดาห์ 
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนเอื ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณร้อยละ  ๘๐ 
๓.ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๘๐ 
๔.ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละ ๘๒ 
๒.ผู้เรียนเอื ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณร้อยละ  ๘๒ 
๓.ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
ร้อยละ ๘๓ 
๔.ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมร้อยละ 
๘๕ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
    ตัวบ่งชี ท่ี ๒.๑ -
๒.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๙ โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 
๑๐.โครงการทัศน
ศึกษาพานักเรียนไป
ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้  
๑๑. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ  
๖.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 
๑๒.โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
๑๓.โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
๑๔.โครงการซ่อม
บ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ต่างๆรอบตัว ร้อยละ 
๘๐ 
๒.ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั งค้าถาม เพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกนั
เป นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น     เพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน้าเสนอ
ผลงาน ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ
รอบตัว ร้อยละ ๘๑ 
๒.ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั งค้าถาม เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 
๘๑ 
๓.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกนั
เป นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น     เพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 
๘๑ 
๔.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน้าเสนอ
ผลงาน ร้อยละ ๘๕ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
    ตัวบ่งชี ท่ี ๓.๑ – 
๓.๔ 
 



35 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๖.โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
๑๗โครงการเรียน
ภาษากับเจ้าของ
ภาษา 
๑๘.โครงการแนะแนว
การศึกษา 
๑๙.โครงการ
ห้องเรียนวิทย์สร้าง
อาชีพสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
๒๐.โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
๒๑.โครงการซ่อม
บ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ 
-กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าว 
-กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยโครงงาน 
-กิจกรรมทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
-กิจกกรมวันสุนทรภู่ 
 
 

๑.ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และ
ดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง ร้อยละ  ๘๐ 
๒.ผู้เรียนน้าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการ   ของตนเอง 
ร้อยละ   ๘๐ 
๓.ผู้เรียนก้าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ร้อยละ 
๘๐ 
๔.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
ร้อยละ๘๐ 
 
 

๑.ผู้เรียนสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง ร้อยละ  ๘๒ 
๒.ผู้เรียนน้าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการ   ของตนเอง 
ร้อยละ   ๘๑ 
๓.ผู้เรียนก้าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ร้อยละ ๘๑ 
๔.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ร้อยละ
๘๒ 

มาตรฐานท่ี ๔ 
   ตัวบ่งชี ท่ี ๔.๑  - 
๔.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ 
๒๓.โครงการพัฒนา
ระบบงานทะเบียน 
๒๔โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๒๔.โครงการยกระดับ
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) 
๒๕.โครงการปลอด 0 
-กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน ๘ กลุ่ม
สาระ 
-กิจกรรมนิทรรศการ
ทางวิชาการ 
-กิจกรรมสอนเสริม 
-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

-กิจกรรมปรับคะแนน 
-กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

-กิจกรรมทดสอบ
ระดับต่าง ๆ ตาม
หลักสูตร 

 

๑.ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป นไป     ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ  ๘๐ 
๒.ผู้เรียนผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญตาม
หลักสูตรเป นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

๓.ผู้เรียนผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

๔.ผู้เรียนผลการทดสอบ
ระดับชาติเป นไปตาม
เกณฑ์  

 

๑.ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป นไป     ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ  ๘๕ 
๒.ผู้เรียนผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญตาม
หลักสูตรเป นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.ผู้เรียนผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียเป นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๔.ผู้เรียนผลการทดสอบ
ระดับชาติเป นไปตาม
เกณฑ์  

 

มาตรฐานท่ี   ๕ 
   ตัวบ่งชี ท่ี   ๕.๑ – 
๕.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๖.โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
๒๗.โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 
๒๘.โครงการ
ห้องเรียนวิทย์สร้าง
อาชีพสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
๒๙.โครงการจัดซื อ
วัสดุภาคปฏิบัติ 
 
-กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมโครงงาน
อาหาร 
-กิจกรรมห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ สร้าง
อาชีพสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพทางอาชีพ 

๑.ผู้เรียนวางแผนการ
ท้างานและด้าเนินการ
จนส้าเร็จ ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนท้างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง ร้อย
ละ๘๐ 
๓.ผู้เรียนท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ  ๘๐ 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้กับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ  ๘๐ 

๑.ผู้เรียนวางแผนการ
ท้างานและด้าเนินการจน
ส้าเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.ผู้เรียนท้างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจ ในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ๑๐๐ 
๓.ผู้เรียนท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้กับ
อาชีพทีต่นเองสนใจร้อย
ละ  ๑๐๐ 

มาตรฐานท่ี  ๖ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  ๖.๑ –  
๖.๔ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ไปตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
๑โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระคณิตศาตร์ 
๒โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
๓โครงการเช่าระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
๔โครงการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป นส้าคัญ 
-ส่งเสริมการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
-ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 -ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการวัดผล ประเมินผล 
ตามพัฒนาการของผู้เรียน 
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-ประชุม อบรม สัมมนา  ศึกษา
ดูงาน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

๑.ครูร้อยละ๙๐  มีการ
ก้าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๒.ครูร้อยละ ๙๐  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
๓.ครูร้อยละ๙๐ มีการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๔.ครูร้อยละ ๙๐ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการน้าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

๑.ครูร้อยละ๑๐๐  มีการ
ก้าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๒.ครูร้อยละ ๑๐๐  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
๓.ครูร้อยละ๑๐๐ มีการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๔.ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการน้าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 

มาตรฐานท่ี  
๗ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  
๗.๑ –  ๗.๙ 
มาตรฐานท่ี  
๑๐ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
-ส่งเสริมการวิจัย  การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม  เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้
-ส่งเสริมการร่วมรับการ
ประเมินครูดีเด่น  ต่าง ๆ 
 

๕.เพื่อให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖.เพื่อให้ครูให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั งทางด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
๗. เพื่อใหค้รูมีการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ในผลการปรับการ
สอน 
๘.เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป นแบบอย่างท่ีดีและ
เป นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
๙.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๕.ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวัด
และประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖.ครูร้อยละ๑๐๐ ครูให้
ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั ง
ทางด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
๗.ครูร้อยละ ๑๐๐ มี
การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ในผลการปรับการสอน 
๘. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนเป น
แบบอย่างท่ีดีและเป น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙.ครูร้อยละ ๑๐๐มีจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

มาตรฐานท่ี  
๗ 
   ตัวบ่งชี ท่ี  
๗.๑  - ๗.๙ 
มาตรฐานท่ี  
๑๐ 
   ตัวบ่งชี ท่ี 
๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาโรงเรียนให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑โครงการ Open House 
๒ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๓โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๔โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๕โครงการเช่าระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
๖โครงการพัฒนาและบริการ
ของงานธุรการ 
๗โครงการจ้างพนักงานบริการ 
๘โครงการจัดซื อวัสดุฝ่าย
อาคารสถานท่ี 
-กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนให้เอื อต่อการ
เรียนรู ้
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุด 
-กิจกรรมปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนมีความพึง
พอใจในบริการ 
ระดับมากขึ นไป   
ร้อยละ  ๙๐ 
๒.นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย ร้อยละ ๙๐  
๓.นักเรียนรับบริการ
ห้องสมุด ร้อยละ  
๘๐   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนมีความพึง
พอใจในบริการ 
ระดับมากขึ นไป   
ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย ร้อยละ ๙๐  
๓.นักเรียนรับบริการ
ห้องสมุด ร้อยละ  
๑๐๐   
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
   ตัวบ่งชี ท่ี ๑๑.๑ – 
๑๑.๓ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
    ตัวบ่งชี ท่ี ๑๓.๑ 
– ๑๓.๒ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา 
-กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กีฬา 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เล่นกีฬา 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
โครงการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 
(กองเชียร์ริมฝ่ัง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอล        ร้อย
ละ๑๐๐ 
-เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะ เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอล       ร้อยละ 
๘๐ 
 
 
-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐  
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นแห่
พระแข่งเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นักเรียนมีความรู้ 
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล        
ร้อยละ๑๐๐ 
-นักเรียนมีทักษะ 
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล        
ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐  
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นแห่
พระแข่งเรือ 
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
   ตัวบ่งชี ท่ี ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๕ 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑๕.๑ -
๑๕.๒ 
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กลยุทธ์ที่    ๔  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่าย 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส้าเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 

 โครงการพัฒนางาน
บริหารทั่วไป 
- ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการครอบคลุมภาระ
งาน 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๐  

-มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการครอบคลุมภาระงาน 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ 
 

มาตรฐานท่ี  ๘-  
๙ 
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๒. ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย สม่้าเสมอ ดีเย่ียม 
๑.๒ มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน พอใช้ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ดีเย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ดีเย่ียม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ดีเย่ียม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการและกิจกรรมดังนี  กิจกรรมการ
ออกก้าลังกาย แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพประจ้าปี กิจกรรมการแสดงในวันส้าคัญต่าง ๆ 
การป้องปรามเฝ้าระวังยาเสพติด รณรงค์ต่อต้าน        ยาเสพติด กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
(กองเชียร์ริมฝ่ัง งานแห่พระแข่งเรือ) แห่เทียนพรรษา รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมทัศนศึกษา 
วิธีการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ โดยการส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับท่ี
สูงขึ น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพภายในช่องปาก ส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ส่งเสริมการแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ เฝ้าระวังป้องกันต่อต้านยาเสพติด ให้
ความรู้เรื่องวินัยจราจร การตั งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ก่อนวัยอันควร ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เช่น โรคเอดส์ การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  น้านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์  องค์ความรู้และทักษะชีวิต 
ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีผลการประเมิน
มาตรฐานในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน รวมทั งให้มีการ 
สนับสนุน ให้นักเรียนออกก้าลังกายสม่้าเสมอ เล่นกีฬาหลากหลายประเภท และมีความสามารถ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตามความสนใจและความสามารถ 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ดีเย่ียม 
๒.๒ เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดีเย่ียม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ดีเย่ียม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดท้าโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรม
วันส้าคัญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมวัน
สุดสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์งดจับปลาในฤดูวางไข่ ปลูกป่า
ชายเลน กิจกรรมรณรงค์ท้าความสะอาดชายฝ่ังทะเล กิจกรรมวางทุ่นปะการังเทียม  
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร่วม
กิจกรรมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส้านึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ อยู่ในระเบียบ
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการท้างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป นไทย อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการพัฒนา 
 จากการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ เป นนักเรียนท่ีดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ชุมชน สังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้อื่นได้ นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดชุมพร ผลการพัฒนามาตรฐานใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการวางแผนการท้างานอย่างเป นระบบ ชัดเจน และด้าเนินงานตามแผน โดยมีการ
นิเทศ ก้ากับติดตาม และสรุปประเมินผลเพื่อน้าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาในการด้าเนินงานต่อไป ใน
รูปแบบของการท้างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั งบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น้าท้องถิ่นหน่วยงานต่าง ๆ  
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มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือ

ต่างๆ รอบตัว 

ดีเย่ียม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค้าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ดีเย่ียม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ดีเย่ียม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ จัดป้ายนิเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมวันส้าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน กิจกรรมให้บริการด้าน ICT กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน กิจกรรมภาษาไทยวันละค้า กิจกรรมภาษา
ถิ่น และกิจกรรมประหยัดพลังงาน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้แก่  การจัดป้าย
นิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป้ายค้าขวัญ ป้ายพุทธสุภาษิต การเรียนการสอนแบบโครงงาน  เข้าร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สอนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน ให้บริการด้าน ICT  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์การใช้ภาษาถิ่นและการประหยัดพลังงาน 
ผลการพัฒนา 
 จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อปลูกฝัง
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยี จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล   
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๔๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ดีเย่ียม 

๔.๒ น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ดีเย่ียม 

๔.๓ ก้าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ดีเย่ียม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดท้าโครงการและกิจกรรมดังนี  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน กิจกรรมทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละส้านวน กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก    
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการท้ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระและ              
ทุกระดับชั น ส่งผลให้ผลคะแนนทดสอบระดับชาติสูงขึ น ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาค มีชิ นงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครูทั งระบบ เพื่อผลส้าเร็จของงานอย่างครบถ้วน จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ    มีการนิเทศและติดตามครูอย่างเป นระบบ 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๕๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป นไปตามเกณฑ์ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรเป นไปตามเกณฑ์ ดีเย่ียม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป นไปตามเกณฑ์ ดีเย่ียม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป นไปตามเกณฑ์ ปรับปรุง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ โครงการปลอด 0 โครงการให้ค้าปรึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และสนับสนุนให้ผู้สอนใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินท่ีหลากหลายตรงตามตัวชี วัด ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั งท่ี ๖๕  
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และ
มีทักษะตามหลักสูตร โดยจัดท้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั งปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 
สมศ. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
และนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งในและนอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค น้าเสนอผลงาน
วิชาการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป นระบบและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๖.๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ ดีเย่ียม 

๖.๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ดีเย่ียม 

๖.๓ ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีเย่ียม 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการโดยการจัดกิจกรรมน้าเสนอผลงานนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เย่ียมชมสถานประกอบการ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงาน กิจกรรม รด.จิตอาสา 
วิธีการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทั งในวิชาพื นฐานและวิชาเพิ่มเติม โดยนักเรียนรวมกลุ่มกัน
วางแผนด้าเนินการ สรุปประเมินผลและปรับปรุงการท้างาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการประยุกต์การเรียนไปสู่อาชีพ จัดฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองและจัดกิจกรรมการประเมินผลงานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้แสดงผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการท้างานและปฏิบัติงานจนส้าเร็จ ท้างาน
อย่างมีความสุข มุ่งเน้นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานตัวเอง ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกดีต่อ
อาชีพสุจริต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ ส่งผลให้
โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี ๖ อยู่ในระดับดี
เย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถ ทักษะการ
ด้าเนินการ และพัฒนาผู้เรียน ให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน จนส้าเร็จได้อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
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ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๗.๑ ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

ดีเย่ียม 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเย่ียม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีเย่ียม 

๗.๖ ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ดีเย่ียม 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ

ใช้ผลในการปรับการสอน 
ดีเย่ียม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป นแบบอย่างท่ีดี และเป นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ดีเย่ียม 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพความก้าวหน้าในวิชาชีพครู นิเทศภายใน จัดท้า
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป นส้าคัญ วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ผลิตส่ือ นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จัดท้าแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน วิจัยในชั นเรียน บันทึก
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานและนิเทศเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร เพิ่มศักยภาพความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ส่งเสริมให้
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ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล จัดท้าแผนการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีการผลิตและใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้ครูมีการท้าวิจัยในชั นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
ผลการพัฒนา 
 จากการพัฒนาส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายคุณภาพทั งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล 
สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย จัดท้าวิจัยในชั นเรียนและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป นระบบ เป นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครูผ่านการประเมินรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศติดตามอย่างเป นระบบและด้าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดีเย่ียม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 
ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีเย่ียม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ้านาจ 

ดีเย่ียม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีกิจกรรมดังนี  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมของ
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สถานศึกษาให้เป นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีการพัฒนา 
 ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน โดยบริหาร
เชิงกลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม กระจายอ้านาจ จัดประชุม เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ ด้าเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินการด้าเนินงานและรายงานผลอย่างเป นระบบ น้าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา 
 
ผลการพัฒนา 
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ  ส่งผลให้สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป นไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป นภาคีเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนให้เข้มแข็ง มี
การนิเทศ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงานภายนอก 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก้าหนด ดีเย่ียม 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

ด้าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
ดีเย่ียม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนแต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก้าหนด มีการ
ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั ง โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้ความเห็นชอบในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
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วิธีการพัฒนา 
 ๑. แต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ 
 ๒. สรรหา แต่งตั งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
ผลการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๙ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 สรรหาและเสนอค้าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบและ
เสนอแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีเย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่้าเสมอ 

ดีเย่ียม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา โดยผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะครู 
กรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ตอบสนอง ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
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วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาพื นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจ    การบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน้าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีการนิเทศ ติดตาม ก้ากับดูแลการใช้
หลักสูตร วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย น้าผลการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน  
 
ผลการพัฒนา 
 จากการใช้หลักสูตร การก้ากับติดตาม การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร จึงท้าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 มีการนิเทศติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อน้าผลมาพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ้านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ดีเย่ียม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM) ห้องส้านักงาน ระบบเสียงตามสาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงสนามกรีฑา น ้าบาดาลพร้อมด่ืม ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องบริการส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
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วิธีการพัฒนา 
 แต่งตั งคณะท้างาน จัดระบบดูแลรับผิดชอบ ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน บริการส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๒.๑ ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๑๒.๒ จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

๑๒.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม 

๑๒.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้จัดท้าโครงการพัฒนาการคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
มีกิจกรรมก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี จัดท้าระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน น้าผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดรายงานประจ้าปี ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
ประชุมอบรมสัมมนา ให้บริการการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาระบบการปรับปรุง
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 วิธีการพัฒนา   
 ๑.๑ การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   จัดท้าข้อก้าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิด
ขึ นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มา
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน มาตรฐานส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยค้านึงถึงศักยภาพ บริบทของสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิน่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 ๑.๒ การจัดท้าและด้าเนินตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา โดยก้าหนดกรอบเวลาด้าเนินการ ๔ ปี เพื่อใช้เป นกรอบ ทิศทางในการด้าเนินการ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด วิเคราะห์ และพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบ และจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีเพื่อน้าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ 
 ๑.๓ การจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป นปัจจุบัน พร้อมใช้ใน
การวางแผนจัดการศึกษาท่ีครบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดการร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่ายและสามารถบริการแก่ผู้ใช้ข้อมูล 
 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
 มีการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีและประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้เป นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 ๑.๕ การน้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และน้าข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพทั งภายในภายนอก 
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ภาระงานของสถานศึกษา ทั งด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป รวมทั งงานสนับสนุนอื่นๆ 
 ๑.๖การจัดรายงานประจ้าปี 
 จัดท้ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา น้าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และน้าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานสู่
สาธารณชน 
ผลการพัฒนา 
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยบริการให้ค้าแนะน้า ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้
สามารถบริหารการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี  ๑๒ ในระดับ ดีมาก 
 



56 
 

แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเย่ียม 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนเป นสังคมแห่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART 
CLASS ROOM)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน DLIT   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส้าคัญท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด รักการอ่าน บริการด้านเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่าย
พักแรมลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ทักษะกระบวนการคิด ขับขี่ปลอดภัย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษา แนะแนวอาชีพ  พัฒนา
ศักยภาพครู ผู้บริหาร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นิเทศภายใน แลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน บูรณาการการเรียนรู้ ผลิตส่ือนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ วิทยากรท้องถิ่น 
วิธีการพัฒนา 
 ๑.๑การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบริหารบุคคลากรแต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาด้วยหลักการบริหารระบบ PDCA  จัดการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอกสถานศึกษา ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยร่วมกันจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานต่างๆท่ีสามารถให้ความรู้เฉพาะเรื่องได้
อย่างประสิทธิภาพ ศักยภาพของผู้เรียน สถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น ได้น้ามาใช้
ประกอบการด้าเนินงานตามงาน โครงการอย่างชัดเจนและพัฒนาไปพร้อมกัน 
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 ๑.๒การจัดท้าและด้าเนินการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรัชญาโรงเรียน  
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีก้าหนดไว้ โดยก้าหนดครบเวลาด้าเนินการ ๓ ปี เพื่อใช้เป น
กรอบ ทิศทางในการด้าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด วิเคราะห์และพิจารณาอย่างระเอียด
รอบคอบ และจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีน้าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 ๑.๓ การจัดระบบสารสนเทศเป นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป นปัจจุบัน พร้อมใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารทุกฝ่าย และการบริหารงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริหารแก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน 
 ๑.๔การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 มีการก้ากับติดตามด้วยระบบการบริหารแบบ PDCA ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดท้ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.๕ การน้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพทั งภายใน
และภายนอก ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงานของสถานศึกษา 
 ๑.๖ การจัดท้ารายงานประจ้าปี 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานประจ้าปีหลังสถานศึกษา
ด้าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ น น้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และน้าเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน 
 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั งระบบ การด้าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประสบผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์นักเรียนด้าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข และน้าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้
อย่างเหมาะสม โครงการท่ีประสบผลส้าเร็จ 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ด้าเนินตามท่ีก้าหนดใน
กฎกระทรวงมีการวางแผน ด้าเนินการ ติดตามและประเมินผล น้าผลท่ีได้มาปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑๓มีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 การด้าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี  
 ๓.๑ การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ้าปี 

- จัดท้าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งในและนอกสถานศึกษาให้ 
ครอบคลุม และเป นปัจจุบัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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- ก้าหนดแผนปฏิทินการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการอย่าง
เป นระบบและด้าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ การจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนวางระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ

เป นปัจจุบัน แก่ผู้รับบริการ เช่น จุลสารโรงเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียน เป นต้น 
๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน โดยส้านักงาน เขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๑๑ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก้าหนดขึ้น 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
ดีเย่ียม 

๑๔.๒ ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 ๑.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 ๒.โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(แห่พระแข่งเรือ) 
 ๓.  กิจกรรมคณะสี 
 ๔.  กิจกรรมท้าความสะอาดพื นท่ี 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการได้แก่ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(แห่พระแข่งเรือ) ร่วมโครงการท้าความ
สะอาดชายฝ่ังทะเล 
ผลการพัฒนา 
 จากการท้าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกองเชียร์ริมฝ่ังใน
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ชิงโล่พระราชทาน อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตบช.ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๕.๑ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีเย่ียม 

๑๕.๒ ๑๕.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติโดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน DLIT โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการด้าเนินงาน และบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมกระบวนการคิด ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  จากศูนย์พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  และห้องเรียน DLIT  เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ผลการพัฒนา 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมท้าให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม จิต
อาสา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ น  
ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นแสวงหาความรู้ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  ห้องเรียน DLIT   และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนรู้   
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตอบครบ ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ท่ี ตัวบ่งชี ้ คะแนน คะแนนท่ีได้ ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพและออก
ก้าลังกายสม่้าเสมอ 

๐.๕ .๕ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๕ .๒๗ ๕๓.๕๒ ๒ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตแุละปัญหา
ทางเพศ 

๑ .๙๑ ๙๐.๖๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๑ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๕ ๔.๖๗  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการและกิจกรรมดังนี  กิจกรรมการ
ออกก้าลังกาย แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพประจ้าปี กิจกรรมการแสดงในวันส้าคัญต่าง ๆ 
การป้องปรามเฝ้าระวังยาเสพติด รณรงค์ต่อต้าน        ยาเสพติด กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
(กองเชียร์ริมฝ่ัง งานแห่พระแข่งเรือ) แห่เทียนพรรษา รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมทัศนศึกษา 
วิธีการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ โดยการส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับท่ี
สูงขึ น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพภายในช่องปาก ส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ส่งเสริมการแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ เฝ้าระวังป้องกันต่อต้านยาเสพติด ให้
ความรู้เรื่องวินัยจราจร การตั งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ก่อนวัยอันควร ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
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เช่น โรคเอดส์ การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  น้านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์  องค์ความรู้และทักษะชีวิต 
ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีผลการประเมิน
มาตรฐานในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน รวมทั งให้มีการสนับสนุน  
ให้นักเรียนออกก้าลังกายสม่้าเสมอ เล่นกีฬาหลากหลายประเภท และมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ตามความสนใจและความสามารถ 

 
มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ท่ี ตัวบ่งชี ้ คะแนน คะแนนท่ีได้ ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.๐๐ ๒ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๑.๐๐ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑.๐๐ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.๐๐ ๑ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๕ ๕  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดท้าโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรม
วันส้าคัญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมวัน
สุดสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์งดจับปลาในฤดูวางไข่ ปลูกป่า
ชายเลน กิจกรรมรณรงค์ท้าความสะอาดชายฝ่ังทะเล กิจกรรมวางทุ่นปะการังเทียม  
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร่วม
กิจกรรมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส้านึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ อยู่ในระเบียบ
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการท้างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป นไทย อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการพัฒนา 
 จากการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ เป นนักเรียนท่ีดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ชุมชน สังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้อื่นได้ นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดชุมพร ผลการพัฒนามาตรฐานใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการวางแผนการท้างานอย่างเป นระบบ ชัดเจน และด้าเนินงานตามแผน โดยมีการ
นิเทศ ก้ากับติดตาม และสรุปประเมินผลเพื่อน้าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาในการด้าเนินงานต่อไป ใน
รูปแบบของการท้างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั งบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น้าท้องถิ่นหน่วยงานต่าง ๆ  

 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท่ี ตัวบ่งชี ้ คะแนน คะแนนท่ีได้ ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

๒.๐๐ ๑.๙๐ ๙๔.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียนและตั งค้าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๑.๐๐ 
 

๑ 
 

๑๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๑.๐๐ 
 

๐.๙๘ 

 

๙๗.๖๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น้าเสนอผลงาน 

๑.๐๐ ๐.๙๑ ๙๐.๖๑ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๕ ๑.๙๐  ๕ ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ จัดป้ายนิเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กิจกรรมวันส้าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน กิจกรรมให้บริการด้าน ICT กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน กิจกรรมภาษาไทยวันละค้า กิจกรรมภาษา
ถิ่น และกิจกรรมประหยัดพลังงาน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ได้แก่  การจัดป้าย
นิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป้ายค้าขวัญ ป้ายพุทธสุภาษิต การเรียนการสอนแบบโครงงาน  เข้าร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สอนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ในโรงเรียน ให้บริการด้าน ICT  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์การใช้ภาษาถิ่นและการประหยัดพลังงาน 
ผลการพัฒนา 
 จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อปลูกฝัง
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยี จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้  
 
มาตรฐานที่  ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ฟัง และดู และส่ือสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๒.๐๐ 

 

๑.๘๗ 

 

๙๓.๔๓ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

๔.๒  น้าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๑.๐๐ 
 

๐.๙๓ 
 

๙๓.๔๓ 
 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑.๐๐ 
 

๐.๙๒ 
 

๙๒.๔๙ 
 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
๑.๐๐ 

 
๐.๙๓ 

 
๙๒.๙๖ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๔.๖๕  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดท้าโครงการและกิจกรรมดังนี  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน กิจกรรมทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขัน
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ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละส้านวน กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก    
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการท้ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระและ              
ทุกระดับชั น ส่งผลให้ผลคะแนนทดสอบระดับชาติสูงขึ น ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาค มีชิ นงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครูทั งระบบ เพื่อผลส้าเร็จของงานอย่างครบถ้วน จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ    มีการนิเทศและติดตามครูอย่างเป นระบบ 
 

มาตรฐานที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่
ละกลุ่มสาระ เป นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ ๐.๘๐  ๔ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญ
ตามหลักสูตร เป นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทกสอบระดับชาติ เป นไป
ตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ ๐.๒๐  ๑ ปรับปรุง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๔.๐๐   ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ โครงการปลอด 0 โครงการให้ค้าปรึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และสนับสนุนให้ผู้สอนใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินท่ีหลากหลายตรงตามตัวชี วัด ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั งท่ี ๖๕  
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วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และ
มีทักษะตามหลักสูตร โดยจัดท้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั งปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 
สมศ. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
และนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งในและนอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค น้าเสนอผลงาน
วิชาการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป นระบบและต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๑ วางแผนการท้างานและ
ด้าเนินการจนส้าเร็จ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๕  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนด้าเนินการโดยการจัดกิจกรรมน้าเสนอผลงานนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เย่ียมชมสถานประกอบการ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงาน กิจกรรม รด.จิตอาสา 
วิธีการพัฒนา 
 จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทั งในวิชาพื นฐานและวิชาเพิ่มเติม โดยนักเรียนรวมกลุ่มกัน
วางแผนด้าเนินการ สรุปประเมินผลและปรับปรุงการท้างาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและอาศัยภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นการประยุกต์การเรียนไปสู่อาชีพ จัดฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองและจัดกิจกรรมการประเมินผลงานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้แสดงผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการท้างานและปฏิบัติงานจนส้าเร็จ ท้างาน
อย่างมีความสุข มุ่งเน้นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานตัวเอง ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกดีต่อ
อาชีพสุจริต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหาความรู้เกี่ยวกับอา ชีพท่ีตนสนใจ ส่งผลให้
โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี ๖ อยู่ในระดับดี
เย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถ ทักษะการ
ด้าเนินการ และพัฒนาผู้เรียน ให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน จนส้าเร็จได้อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
มาตรฐานที่  ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๗.๑ ครูมีการก้าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูที่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน้า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๗.๖ ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป น
แบบอย่างท่ีดี และเป นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐ ๑๐  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพความก้าวหน้าในวิชาชีพครู นิเทศภายใน จัดท้า
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป นส้าคัญ วิเคราะห์ผู้เรียนเป น
รายบุคคล วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ผลิตส่ือ นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จัดท้าแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน วิจัยในชั นเรียน บันทึก
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานและนิเทศเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร เพิ่มศักยภาพความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ส่งเสริมให้
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล จัดท้าแผนการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีการผลิตและใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้ครูมีการท้าวิจัยในชั นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
ผลการพัฒนา 
 จากการพัฒนาส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายคุณภาพทั งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล 
สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ส่ือ
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และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย จัดท้าวิจัยในชั นเรียนและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป นระบบ เป นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครูผ่านการประเมินรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนก้าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศติดตามอย่างเป นระบบและด้าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่  ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแน
น 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า 
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 
ประเมินหรือผลการวิจัยเป น
ฐานคิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ้านาจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึง พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐ ๑๐   ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีกิจกรรมดังนี  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้เป นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีการพัฒนา 
 ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน โดยบริหาร
เชิงกลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม กระจายอ้านาจ จัดประชุม เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ ด้าเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินการด้าเนินงานและรายงานผลอย่างเป นระบบ น้าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา 
ผลการพัฒนา 
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ  ส่งผลให้สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป นไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป นภาคีเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนให้เข้มแข็ง มี
การนิเทศ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงานภายนอก 
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มาตรฐานที่  ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก้าหนด 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา
ก้ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๕  ๕ ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีกิจกรรมดังนี  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้เป นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการพัฒนา 
 ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน โดยบริหาร
เชิงกลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม กระจายอ้านาจ จัดประชุม เปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ ด้าเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ประเมินการด้าเนินงานและรายงานผลอย่างเป นระบบ น้าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา 
ผลการพัฒนา 
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ  ส่งผลให้สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป นไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี ส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป นภาคีเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนให้เข้มแข็ง มี
การนิเทศ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงานภายนอก 

 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัดความสามารถ 
และความสนใจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน้าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่้าเสมอ 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๐ ๑๐  ๕ ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะครู 
กรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ตอบสนอง ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาพื นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจ    การบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน้าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีการนิเทศ ติดตาม ก้ากับดูแลการใช้
หลักสูตร วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย น้าผลการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน  
ผลการพัฒนา 
 จากการใช้หลักสูตร การก้ากับติดตาม การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร จึงท้าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 มีการนิเทศติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อน้าผลมาพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีส่ิงอ้านวยความสะดวก 
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕  ๕  ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM) ห้องส้านักงาน ระบบเสียงตามสาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงสนามกรีฑา น ้าบาดาลพร้อมด่ืม ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องบริการส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
วิธีการพัฒนา 
 แต่งตั งคณะท้างาน จัดระบบดูแลรับผิดชอบ ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน บริการส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๒.๑ ก้าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ การจัดท้าและด้าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

๐.๕๐ ๐.๕๐  ๕ ดีเยี่ยม 
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การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั ง

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๐.๕๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปี ท่ีเป น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๕.๐๐   ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนได้จัดท้าโครงการพัฒนาการคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
มีกิจกรรมก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี จัดท้าระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน น้าผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดรายงานประจ้าปี ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
ประชุมอบรมสัมมนา ให้บริการการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  
ในการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วิธีการพัฒนา   
 ๑.๑ การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   จัดท้าข้อก้าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิด
ขึ นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มา
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน มาตรฐานส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยค้านึงถึงศักยภาพ บริบทของสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 ๑.๒ การจัดท้าและด้าเนินตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา โดยก้าหนดกรอบเวลาด้าเนินการ ๔ ปี เพื่อใช้เป นกรอบ ทิศทางในการด้าเนินการ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด วิเคราะห์ และพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบ และจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีเพื่อน้าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ 
 ๑.๓ การจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป นปัจจุบัน พร้อมใช้ใน
การวางแผนจัดการศึกษาท่ีครบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดการร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่ายและสามารถบริการแก่ผู้ใช้ข้อมูล 
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 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
 มีการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีและประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้เป นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 ๑.๕ การน้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และน้าข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพทั งภายในภายนอก 
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ภาระงานของสถานศึกษา ทั งด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป รวมทั งงานสนับสนุนอื่นๆ 
 ๑.๖การจัดรายงานประจ้าปี 
 จัดท้ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา น้าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และน้าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานสู่
สาธารณชน 
ผลการพัฒนา 
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยบริการให้ค้าแนะน้า ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้
สามารถบริหารการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี  ๑๒ ในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ท่ี ตัวบ่งชี ้ คะแนน คะแนนท่ีได้ ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั งผู้เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐  ๕ ดีเยีย่ม 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๑๐ ๑๐   ดี่เยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนเป นสังคมแห่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART 
CLASS ROOM)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน DLIT   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส้าคัญท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด รักการอ่าน บริการด้านเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่าย
พักแรมลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ทักษะกระบวนการคิด ขับขี่ปลอดภัย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษา แนะแนวอาชีพ  พัฒนา
ศักยภาพครู ผู้บริหาร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นิเทศภายใน แลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน บูรณาการการเรียนรู้ ผลิตส่ือนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ วิทยากรท้องถิ่น 
 
วิธีการพัฒนา 
 ๑.๑การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบริหารบุคคลากรแต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาด้วยหลักการบริหารระบบ PDCA  จัดการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอกสถานศึกษา ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยร่วมกันจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานต่างๆท่ีสามารถให้ความรู้เฉพาะเรื่องได้
อย่างประสิทธิภาพ ศักยภาพของผู้เรียน สถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น ได้น้ามาใช้
ประกอบการด้าเนินงานตามงาน โครงการอย่างชัดเจนและพัฒนาไปพร้อมกัน 
 ๑.๒การจัดท้าและด้าเนินการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรัชญาโรงเรียน  
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีก้าหนดไว้ โดยก้าหนดครบเวลาด้าเนินการ ๓ ปี เพื่อใช้เป น
กรอบ ทิศทางในการด้าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด วิเคราะห์และพิจารณาอย่างระเอียด
รอบคอบ และจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีน้าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 ๑.๓ การจัดระบบสารสนเทศเป นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป นปัจจุบัน พร้อมใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารทุกฝ่าย และการบริหารงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริหารแก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน 
 ๑.๔การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 มีการก้ากับติดตามด้วยระบบการบริหารแบบ PDCA ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดท้ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.๕ การน้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพทั งภายใน
และภายนอก ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงานของสถานศึกษา 
 ๑.๖ การจัดท้ารายงานประจ้าปี 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานประจ้าปีหลังสถานศึกษา
ด้าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ น น้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และน้าเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน 
 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั งระบบ การด้าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประสบผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์นักเรียนด้าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข และน้าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้
อย่างเหมาะสม โครงการท่ีประสบผลส้าเร็จ 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ด้าเนินตามท่ีก้าหนดใน
กฎกระทรวงมีการวางแผน ด้าเนินการ ติดตามและประเมินผล น้าผลท่ีได้มาปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑๓มีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 การด้าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี  
 ๓.๑ การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ้าปี 

- จัดท้าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งในและนอกสถานศึกษาให้ 
ครอบคลุม และเป นปัจจุบัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ก้าหนดแผนปฏิทินการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการอย่าง
เป นระบบและด้าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ การจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนวางระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ

เป นปัจจุบัน แก่ผู้รับบริการ เช่น จุลสารโรงเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียน เป นต้น 
๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน โดยส้านักงาน เขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๑๑ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย   ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก้าหนดขึ้น 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๕   ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 ๑.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 ๒.โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(แห่พระแข่งเรือ) 
 ๓.  กิจกรรมคณะสี 
 ๔.  กิจกรรมท้าความสะอาดพื นท่ี 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการได้แก่ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(แห่พระแข่งเรือ) ร่วมโครงการท้าความ
สะอาดชายฝ่ังทะเล 
ผลการพัฒนา 
 จากการท้าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกองเชียร์ริมฝ่ังใน
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ชิงโล่พระราชทาน อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  
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มาตรฐานที่  ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ท่ี ตัวบ่งชี ้ คะแนน คะแนนท่ี
ได ้

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และพัฒนาดีขึ นกว่า
ท่ีผ่านมา 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๕ ๕   ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โรงเรียนจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติโดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน DLIT โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการด้าเนินงาน และบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมกระบวนการคิด ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากศูนย์พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  และห้องเรียน DLIT  เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ผลการพัฒนา 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมท้าให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม จิต
อาสา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ น  
ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นแสวงหาความรู้ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ (SMART CLASS ROOM)  ห้องเรียน DLIT   และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนรู้   
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๔.สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                   ท่ีพึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
                   ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
                   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
                   เป นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป น 
                   ตามหลักสูตร 

     

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการ 
                   ท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
                  และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท 
                  หน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
                     กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
                     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
                     และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                     พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
                     ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนด 
                     ในกฎกระทรวง 
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ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
                    สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ 

     

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
                     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ  
                     จุดเน้นท่ีก้าหนดขึ น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ 
                     พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
                     ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
(มาตรฐานเพิ่มเติม ถ้ามี) 

     

รวม      
คะแนนเฉลี่ย/ระดับคณุภาพรวม      

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐานในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม. 
มีค่าเฉล่ีย ๙๘.๑๑ 
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๕.  ตารางการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี

จ านวน

นักเรียน/

ครูทีอ่ยู่ใน

ระดับ

3 ขึน้ไป

นักเรียน/

จ านวน

ครู

ทั้งหมด

 ร้อยละ/

ระดับทีไ่ด้

ค่า

น า้หนัก

คะแนน

  ทีไ่ด้

  เทยีบ

  ระดับ

คุณภาพ

ความ

หมาย

30.00 28.11 5 ดีเยี่ยม

5.00 4.67 5 ดีเยี่ยม

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก 213 213 100.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม

1.2 มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง 114 213 53.52 0.50 0.27 2 พอใช้

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ 

และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
193

213 90.61 1.00 0.91 5 ดีเยี่ยม

1.4 เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจกลา้ 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 213 213 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้ 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษแ์ละ 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

5.00 4.79 5 ดีเยี่ยม

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 202 213 94.84 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม

      แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ  รอบตวั

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

      เพ่ิมเติม

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ 208 213 97.65 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม

3.4 ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ 193 213 90.61 1.00 0.91 5 ดีเยี่ยม

5.00 4.65 5 ดีเยี่ยม

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู 199 213 93.43 2.00 1.87 5 ดีเยี่ยม

                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 11  ปีการศึกษา 2558

แบบประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ทีพ่งึประสงค์

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

      เขียนตามความคิดของตนเอง

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษา 199 213 93.43 1.00 0.93 5 ดีเยีย่ม

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ 197 213 92.49 1.00 0.92 5 ดีเยีย่ม

4.4 ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค ์ผลงานดว้ย 198 213 92.96 1.00 0.93 5 ดีเยีย่ม  
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5.00 4.00 4 ดีมาก

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่ม 4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

5.4 ผลการทกสอบระดบัชาติ เป็นไป ตาม 1.00 1.00 0.20 1 ปรับปรุง

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน 213 213 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุง่มัน่พฒันางาน 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา 213 213 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

50.00 50.00 5 ดีเยี่ยม

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะ

7.2 ครูท่ีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพ

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ี 21 21 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

       บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุง่เน้นการ 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย

7.6 ครูให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ข 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

      และคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการ 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       และใช้ผลในการปรับการสอน7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม
7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ี ไดรั้บ 21 21 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

8.1 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และ 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

8.2 ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วน 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

      หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

      ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

      การกระจายอ านาจ

8.5 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจ 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

8.6 ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทาง 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

      การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา

ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที ่7 ครูปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างม ีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างม ีประสิทธิภาพและเกดิ 
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5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติั 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

9.2 คณะกรรมการการสถานศึกษาก ากบั 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

       การด าเนินงานของสถานศึกษาให้ 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

        ความสามารถ และความสนใจ

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม และ 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

        ความสามารถ ความถนัด และ ความ

10.4 สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม

        จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

        การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน 5.00 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม

        อ  านวยความสะดวก พอเพียงอยูใ่น

         และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม

        ของผูเ้รียน

11.3 จดัห้องสมดุท่ีให้บริการส่ือและ 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม

        เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันา

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏบัิติงานตามบทบาท

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม

12.1 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม

12.2 การจดัท าและด าเนินการตาม 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม

        สถานศึกษา ท่ีมุง่คุณภาพตามมาตรฐาน

12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้ 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม

        เพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 5.00 0.50 0.50 5 ดีเยีย่ม

        การศึกษาของสถานศึกษา

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 5.00 0.50 0.50 5 ดีเยีย่ม

        คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

12.6 จดัท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงาน 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
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10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

        จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

        เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

        สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม

        ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ส่งเสริม 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

        วิสยัทศัน์ปรัชญาและจุดเน้นของ

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม

        การปฏิรูปการศึกษา

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม

100.00 98.11 5 ดีเยีย่ม

98.11

5 ดีเยีย่ม

* ระดับ 1 * ระดับ2 * ระดับ 3 * ระดับ 4 * ระดับ 5

   (ปรับปรุง)     (พอใช้)       (ดี)    (ดีมาก)    (ดีเยี่ยม)

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  

ระดับคุณภาพ

ด้านที ่5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทศัน์ ปรัชญา

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลักษณ์ของสถานศึกษา

ค่าเฉลีย่รวม

มาตรฐานที ่15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพือ่

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพ สูงขึน้
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๖.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ๖๘.๗๕ 
๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา 
๒๕๕๘

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 53 0 0 0 3 5 6 16 23 45 84.91

คณิตศาสตร์ 53 0 0 0 3 8 24 10 8 42 79.25

วิทยาศาสตร์ 53 0 0 6 12 13 13 5 4 22 41.51

สงัคมศึกษา ฯ 53 0 0 1 6 15 18 13 0 31 58.49

สุขศึกษาและพลศึกษา 53 0 0 0 0 0 5 23 25 53 100.00

ศิลปะ 53 0 0 7 8 9 14 4 8 26 49.06

การงานอาชีพฯ 53 0 0 6 13 18 9 5 2 16 30.19

ภาษาต่างประเทศ 53 0 0 0 13 5 6 14 11 31 58.49

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 50 0 0 0 5 3 10 13 19 42 84.00

คณิตศาสตร์ 50 0 0 0 9 6 13 8 14 35 70.00

วิทยาศาสตร์ 50 0 0 0 7 23 13 1 6 20 40.00

สงัคมศึกษา ฯ 50 0 0 0 19 16 8 3 4 15 30.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 50 0 0 0 1 10 12 13 14 39 78.00

ศิลปะ 50 0 0 0 0 1 28 6 15 49 98.00

การงานอาชีพฯ 50 0 0 0 1 1 7 11 13 31 62.00

ภาษาต่างประเทศ 50 0 0 0 0 10 16 10 14 40 80.00

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.1-ม.6)

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
จ  านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
จ  านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

จ  านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 1

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 2
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0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 42 0 0 2 5 5 9 14 7 30 71.43

คณิตศาสตร์ 42 0 0 5 20 8 2 3 4 9 21.43

วิทยาศาสตร์ 42 0 0 0 10 5 13 9 5 27 64.29

สงัคมศึกษา ฯ 42 0 0 0 7 4 14 12 5 31 73.81

สุขศึกษาและพลศึกษา 42 0 0 1 0 6 10 13 12 35 83.33

ศิลปะ 42 0 0 4 3 4 5 6 20 31 73.81

การงานอาชีพฯ 42 0 0 0 5 13 16 8 0 24 57.14

ภาษาต่างประเทศ 42 0 0 3 8 9 15 6 1 22 52.38

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 38 0 0 0 4 6 11 13 4 28 73.68

คณิตศาสตร์ 38 0 0 0 19 6 8 0 5 13 34.21

วิทยาศาสตร์ 38 0 0 0 9 9 7 10 4 21 55.26

สงัคมศึกษา ฯ 38 0 0 0 20 11 4 2 1 7 18.42

สุขศึกษาและพลศึกษา 38 0 0 0 0 1 3 5 29 37 97.37

ศิลปะ 38 0 0 0 1 1 22 4 10 36 94.74

การงานอาชีพฯ 38 0 0 0 8 10 13 7 0 20 52.63

ภาษาต่างประเทศ 38 0 0 0 11 14 3 0 0 3 7.89

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

จ  านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 2

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 32 0 0 6 4 6 9 3 2 14 43.75

คณิตศาสตร์ 32 0 8 4 6 9 2 1 2 5 15.63

วิทยาศาสตร์ 32 0 0 0 12 6 9 3 2 14 43.75

สงัคมศึกษา ฯ 32 1 0 14 5 3 3 4 1 8 25.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 32 0 0 0 4 5 12 6 5 23 71.88

ศิลปะ 32 0 0 0 3 12 10 4 3 17 53.13

การงานอาชีพฯ 32 1 0 0 7 4 11 4 4 19 59.38

ภาษาต่างประเทศ 32 0 0 0 9 8 8 5 0 13 40.63

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 30 3 0 0 11 5 6 7 1 14 46.67

คณิตศาสตร์ 30 0 0 8 11 7 1 1 2 4 13.33

วิทยาศาสตร์ 30 0 0 0 3 2 6 3 15 24 80.00

สงัคมศึกษา ฯ 30 4 0 0 9 4 5 3 5 13 43.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 30 0 0 0 0 5 7 6 12 25 83.33

ศิลปะ 30 0 0 0 0 0 15 5 10 30 100.00

การงานอาชีพฯ 30 0 0 0 0 2 7 11 10 28 93.33

ภาษาต่างประเทศ 30 3 0 0 3 3 8 9 4 21 70.00

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 2

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ  านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 37 0 5 7 4 9 9 2 1 12 32.43

คณิตศาสตร์ 37 0 11 1 8 3 2 1 11 14 37.84

วิทยาศาสตร์ 37 0 0 0 4 1 13 12 7 32 86.49

สงัคมศึกษา ฯ 37 0 0 8 10 7 4 6 2 12 32.43

สุขศึกษาและพลศึกษา 37 0 0 0 0 3 9 12 13 34 91.89

ศิลปะ 37 0 0 1 0 1 10 4 17 31 83.78

การงานอาชีพฯ 37 0 0 1 1 3 5 10 12 27 72.97

ภาษาต่างประเทศ 37 0 0 1 5 5 8 11 7 26 70.27

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 34 0 0 0 13 11 6 3 1 10 29.41

คณิตศาสตร์ 34 0 0 0 13 5 7 6 3 16 47.06

วิทยาศาสตร์ 34 0 0 0 6 6 6 8 8 22 64.71

สงัคมศึกษา ฯ 34 0 0 0 13 7 3 5 6 14 41.18

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 0 0 0 0 0 7 8 19 34 100.00

ศิลปะ 34 0 0 0 0 0 5 7 22 34 100.00

การงานอาชีพฯ 34 0 0 0 11 3 4 13 3 20 58.82

ภาษาต่างประเทศ 34 0 0 0 6 12 3 3 10 16 47.06

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

จ  านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 33 0 1 4 7 7 6 5 3 14 42.42

คณิตศาสตร์ 33 0 6 2 8 5 7 2 3 12 36.36

วิทยาศาสตร์ 33 0 0 0 11 4 6 2 10 18 54.55

สงัคมศึกษา ฯ 33 0 0 11 3 2 7 2 8 17 51.52

สุขศึกษาและพลศึกษา 33 0 0 0 0 0 17 11 5 33 100.00

ศิลปะ 33 0 0 1 0 1 10 4 17 31 93.94

การงานอาชีพฯ 33 0 0 0 10 3 10 6 4 20 60.61

ภาษาต่างประเทศ 33 0 0 1 7 9 2 3 12 17 51.52

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 33 0 0 0 5 3 11 6 8 25 75.76

คณิตศาสตร์ 33 0 0 0 9 8 1 1 14 16 48.48

วิทยาศาสตร์ 33 0 0 0 1 9 7 5 12 24 72.73

สงัคมศึกษา ฯ 33 0 0 0 7 4 5 3 14 22 66.67

สุขศึกษาและพลศึกษา 33 0 0 0 0 0 6 10 17 33 100.00

ศิลปะ 33 0 0 0 0 0 2 4 27 33 100.00

การงานอาชีพฯ 33 0 0 0 1 1 7 11 13 31 93.94

ภาษาต่างประเทศ 33 0 0 0 8 4 7 6 8 21 63.64

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ  านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้จ  านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 24 0 0 0 0 2 6 2 14 22 91.67

คณิตศาสตร์ 24 0 0 1 3 4 8 3 5 16 66.67

วิทยาศาสตร์ 24 0 0 0 0 0 3 8 13 24 100.00

สงัคมศึกษา ฯ 24 0 0 0 0 2 4 8 10 22 91.67

สุขศึกษาและพลศึกษา 24 0 0 0 0 0 8 7 9 24 100.00

ศิลปะ 24 0 0 0 0 0 0 1 23 24 0.00

การงานอาชีพฯ 24 0 0 0 0 2 5 10 7 22 91.67

ภาษาต่างประเทศ 24 0 0 0 0 0 0 5 19 24 100.00

0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4

ภาษาไทย 28 0 0 0 2 9 3 6 8 17 60.71

คณิตศาสตร์ 28 0 0 0 13 3 4 2 6 12 42.86

วิทยาศาสตร์ 28 0 0 0 0 0 0 2 26 28 100.00

สงัคมศึกษา ฯ 28 0 0 0 6 1 2 4 15 21 75.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 28 0 0 0 0 0 5 14 9 28 100.00

ศิลปะ 28 0 0 0 0 0 7 7 14 28 100.00

การงานอาชีพฯ 28 0 0 0 10 1 6 6 5 17 60.71

ภาษาต่างประเทศ 28 0 0 0 11 8 6 2 1 9 32.14

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ  านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1

จ านวน

นักเรียน

ท่ีเขา้

สอบ

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป

จ านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

จ  านวน 

นักเรียนท่ี

ไดร้ะดบั 3

 ข้ึนไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีได้

ระดบั 3 ข้ึนไป
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สาระวิชา

จ านวน

นักเรียนท่ีเขา้

สอบ

คะแนน

เฉล่ีย

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

เฉล่ียร้อย

ละ

จ านวนของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกวา่

ขีดจ ากดัล่าง

ร้อยละของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกวา่

ขีดจ ากดัล่าง

คณิตศาสตร์ 30 25.92 9.21 25.92 5 16.67

ภาษาไทย 30 42.47 8.88 42.47 16 53.33

วิทยาศาสตร์ 30 34.27 7.62 34.27 10 33.33

สงัคมศึกษา 30 44.13 9.74 44.13 11 36.67

ภาษาองักฤษ 30 26 6.95 26 4 13.33

สาระวิชา

จ านวน

นักเรียนท่ีเขา้

สอบ

คะแนน

เฉล่ีย

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

เฉล่ียร้อย

ละ

จ านวนของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกวา่

ขีดจ ากดัล่าง

ร้อยละของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกวา่

ขีดจ ากดัล่าง
คณิตศาสตร์ 24 19.48 6.25 19.48 4 16.67

ภาษาไทย 24 51.58 9.4 51.58 14 58.33

วิทยาศาสตร์ 24 31.17 4.81 31.17 7 29.17

สงัคมศึกษา 24 40.17 5.89 40.17 14 25.33

ภาษาองักฤษ 24 20.75 6.32 20.75 7 29.17

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2.  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 38 76.00 12 24.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 32 84.21 6 15.79 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 13 43.33 17 56.67 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 8 23.53 26 76.47 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 17 51.52 16 48.48 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 15 53.57 13 46.43 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 123 90 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 57.75 42.25 0.00 0.00 100.00

ดี ผา่นดีเยีย่ม
จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น ผูเ้รียนท่ีมีผลไมผ่า่น

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3.  ผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

๑.รักชาติ

ศาสตร์กษตัริย์
213 213 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๒.ซ่ือสตัย ์สุจริต 213 213 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๓.มีวินัย 213 162 76.06 51 23.94 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๔.ใฝ่เรียนรู้ 213 146 68.54 67 31.46 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๕.อยูอ่ยา่ง

พอเพียง
213 213 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๖.มุง่มัน่ใน

การท างาน
213 162 76.06 51 23.94 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๗.รักความเป็น

ไทย
213 213 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 213 100.00

๘.มีจิต

สาธารณะ
213 213 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 213 100.00

ดีดีเยีย่มคุณลกัษณะ

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด
ไมผ่า่นผา่น

ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ

4.  ผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์  (รายคุณลักษณะ)
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 45 90.00 5 10.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 33 86.84 5 13.16 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 11 36.67 19 63.33 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 30 88.24 4 11.76 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 30 90.91 3 9.09 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 177 36 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 83.10 16.90 0.00 0.00 100.00

ดีดีเยีย่ม ผา่น

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ

5.  ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น ไมผ่า่น
ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 50 100.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 38 100.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 30 100.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 34 100.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 33 100.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00

รวม 213 213 0

เฉล่ียร้อยละ 100.00 100.00 0.00

ไมผ่า่น

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ

6.  ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

ผา่น
ระดบัชั้น

จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 28 56.00 43 86.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 18 47.37 32 84.21

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 19 63.33 26 86.67

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 20 58.82 30 88.24

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 20 60.61 29 87.88

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 9 32.14 24 85.71

รวม 213 114 184

เฉล่ียร้อยละ 53.52 86.38

สมรรถภาพทางกาย

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ

น ้าหนัก ส่วนสูง
ระดบัชั้น

จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด

7.  น า้หนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 18 36.00 32 64.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 18 60.00 12 40.00 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 32 94.12 2 5.88 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 19 57.58 14 42.42 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 153 60 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 71.83 28.17 0.00 0.00 100.00

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 19 38.00 31 62.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 31 81.58 7 18.42 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 11 36.67 19 63.33 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 19 55.88 15 44.12 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 14 42.42 19 57.58 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 122 91 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 57.28 42.72 0.00 0.00 100.00

ผา่น

ความสามารถในการแกปั้ญหาจ านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน

จ านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น

ดีเยีย่ม

ดีเยีย่ม ดี ไมผ่า่น

ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน

ระดบั "ดี"ข้ึนไป

ความสามารถในการส่ือสาร

ผา่น

ดี ไมผ่า่น

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

8.  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 27 54.00 23 46.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 24 63.16 14 36.84 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 13 43.33 17 56.67 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 14 41.18 20 58.82 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 11 33.33 22 66.67 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 9 32.14 19 67.86 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 98 115 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 46.01 53.99 0.00 0.00 100.00

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 24 48.00 26 52.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 24 63.16 14 36.84 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 14 46.67 16 53.33 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 25 73.53 9 26.47 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 32 96.97 1 3.03 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 147 66 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 69.01 30.99 0.00 0.00 100.00

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต

ผา่นดีเยีย่ม ดี

จ  านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น ไมผ่า่น
ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน

ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน
ดี ไมผ่า่นผา่นระดบัชั้น

จ านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

ดีเยีย่ม

ความสามารถในการคิด
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 50 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 20 66.67 10 33.33 0 0.00 0 0.00 30 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 32 96.97 1 3.03 0 0.00 0 0.00 33 100.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 100.00

รวม 213 202 11 0 0 213

เฉล่ียร้อยละ 100.00 94.84 5.16 0.00 0.00 100.00

ระดบัชั้น ไมผ่า่น

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผูเ้รียนท่ีมีผล

การประเมิน
ดีดีเยีย่ม ผา่น

จ านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

 

 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 วิธีการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการรับและส่งสาร  รู้วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม และ
เลือกรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาน 
 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร สามารถส่ือสารกับผู้อื่นและเลือกรับส่ือสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีวิจารณญาน 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป นระบบ เพื่อน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป น
ระบบ 
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๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ นต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื นฐานของ
หลักการและเหตุผล   
 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน้ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
สามารถจัดการปญัหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนสามารถน้ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และมีวิจารณญาน   

 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนสามารถเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาน  
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๖.๙ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี ๔) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 50 42 84.00 5 10.00 3 6.00 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 38 33 86.84 3 7.89 2 5.26 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 30 26 86.67 2 6.67 2 6.67 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 34 30 88.24 2 5.88 2 5.88 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 33 30 90.91 0 0.00 3 9.09 0 0.00

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 26 92.86 0 0.00 2 7.14 0 0.00

รวม 213 187 12 14 0

เฉล่ียร้อยละ 100.00 87.79 5.63 6.57 0.00

ท่ี ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีโดดเด่น/รวงวลัท่ีได้

1 กิจกรรมเกบ็ขยะชายทะเล

2 กิจกรรมปลูกป่า

ผลการประเมิน

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

(เฉพาะ)  มาตรฐานที ่4 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน

จ านวน

 

นักเรียน

ทั้งหมด

ระดบัชั้น ผา่น ไมผ่า่น

ความรับผิดชอบต่อสงัคม

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การจัดกจิกรรมความมจีิตสาธารณะ (ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ส่ิงแวดล้อม)

ดีดีเยีย่ม
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ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน้าไปใช ้

 
๑. สรุปผลการด้าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักเรียน/บุคลากรใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาให้ผู้เรียน เป นคนดี เก่งและมีสุข รวมทั งมี
คุณธรรม   พัฒนาผู้เรียนให้เป นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน คิดอย่างสร้างสรรค์ เป นผู้น้าด้านการ 
สืบสานวัฒนธรรมไทยมีความรักสามัคคี  มั่นใจในตนเอง และเป นผู้มีจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะ  มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้  
โดยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีผลการประเมินตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี  
 ๑. ระบบการบริหารจัดการ  โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี   ส่งผลให้โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้า ร่วมพัฒนาสถานศึกษา มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้  จัดหาส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเอื อต่อการเรียนรู้  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ( SMART CLASS ROOM ) ห้องเรียน DLIT  และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกสถานศึกษา  มีการสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน
การด้ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียน พัฒนาตนตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
ด้านบริหารการจัดการศึกษา  มีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ทุกมาตรฐาน 
 ๒. การพัฒนาด้านผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ 
กิจกรรมเสริม เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานตามตัวบ่งชี ด้านผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีทักษะในการ
ท้างาน รักการท้างาน มีความสามารถในการคิด มีความรู้ และทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ รักศิลปะ ดนตรี 
กีฬา สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน มีสมรรถนะส้าคัญตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด  มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก และดีเย่ียม ทุกมาตรฐาน 
 ๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ และกิจกรรมเสริม 
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
นักเรียนพฒันาการเรียนรูไ้ด้ตามศักยภาพของตนเองสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ทุกมาตรฐาน 
 ๔. การพัฒนาด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนได้จัดท้าโครงการ กิจกรรมเสริม  เพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   โดยสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีทั งกิจกรรมที่น้านักเรียนไป
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  และเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้
ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน  ตลอดจนเป นแหล่งวิทยาการและให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรม
แก่ชุมชน  ท้าให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้าน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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๑.โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส้าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๑.โครงการนิทรรศการวิชาการ      
(เปิดรั วโรงเรียน) 
 

- 

๒.โครงการปลอด 0 - 
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

๑. ห้องเรียนคุณภาพ 
๒. งบประมาณโรงเรียน 
๓. บุคลากรในโรงเรียน 
๔. ส่ือการสอน 
 

๔. โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ   (O-NET) 
 
 
 

๑.ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
(SMART CLASS ROOM)   
๒. งบประมาณโรงเรียน 
๓. บุคลากรในโรงเรียน 
๔. ส่ือการสอน 
๕. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน DLIT    
 
 

๕.  โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ๑. งบประมาณ จากเทศบาล 
๒. บุคลากรในโรงเรียน 
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 

 - นักเรียนมีจิตสาธารณะ สามัคคี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 - การสร้างสุขนิสัยและสุขปฏิบัติ 

๒)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
- การจัดท้าแผนปฏิบัติการ/รายงานประจ้าปีท่ีเป นระบบ 
- ครูจัดการสอนตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ 
-  ครูสอนตรงตามวิชาเอก 
จุดที่ควรพัฒนา 
- การจัดให้มีระบบการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
-  การผลิตส่ือและนวัตกรรม 
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๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
- น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
-  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม เอื อต่อการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา  
- ส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 - นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 -  นักเรียนมีความสามัคคี 
จุดที่ควรพัฒนา  

-  
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น 
 - สถานศึกษาจัดโครงการพิเศษ เป นระบบ  PDCA คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  

 จุดที่ควรพัฒนา  
- 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป นไปตามเกณฑ์ 
  ๔. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 ๕. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้าตามความสนใจของผู้เรียน 
 ๖. จัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๑. จัดกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาอย่างท่ัวถึงด้วยการสนับสนุนงบประมาณ  
๒. ระบบความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังปัจจัยความเส่ียงจากภายนอก (รั ว) 

  ๓.ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพในการผลิตส่ือและนวัตกรรม 
 ๔.ภาคีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
๓  มิ.ย.  ๒๕๕๘ ประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจแบ่งงานรับผดิชอบ ตามมาตรฐานที่ ๑ - 

๑๕ 
๑๐  มิ.ย.  ๒๕๕๘ แต่งตั้งค  าสัง่รับผดิชอบงานตามที่มอบหมาย 
มิ.ย. ๒๕๕๘ – มี.ค. ๒๕๕๙ ครูผูรั้บผดิชอบงานตามมาตรฐาน ด าเนินการรวบรวมเก็บขอ้มูล งาน 

– เอกสาร เขา้แฟ้ม 
๑๑  มี.ค.  ๒๕๕๙ ครูผูรั้บผดิชอบตามมาตรฐานรายงานการปฏิบตัิงาน 
๑๔  มี.ค.  ๒๕๕๙ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานที่ ๑ – ๕ 
๑๕  มี.ค.  ๒๕๕๙ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานที่ ๖ – ๑๐ 
๑๖  มี.ค.  ๒๕๕๙ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานที่ ๑๑ – ๑๕ 
๑๖  มี.ค.  ๒๕๕๙ น าผลการประเมินตามมาตรฐานมาสรุปรายงาน 
๓๑  มี.ค.  ๒๕๕๙ รายงานคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบผลการประเมิน 
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ประกาศโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา 
เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................. 

 
    โดยที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก  าหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัต
ลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษา  โรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวิทยา   จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดบัการศึกษา  ขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน   
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   การประเมิน
คุณภาพภายในและเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               โรงเรียนปากน ้ าหลังสวนวิทยา   จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๔    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
         (นายประพศัสร  ซุ่นสุวรรณ์) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย สม่้าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒  มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            
๑ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   ๑ 
๑.๖    สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง 

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 

รอบตัว                
๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั งค้าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
๒ 

๔.๒ น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  
๕ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป นไปตามเกณฑ์ ๑ 
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๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรเป นไปตามเกณฑ์  ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป นไปตามเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน  สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา       

๒ 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป นแบบอย่างท่ีดี และเป นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๑ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เป นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ                               
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ้านาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม ๒ 
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ศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก้าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด้าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่้าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๐ 

๑๑.๑   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ้านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับ
ผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๒   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓   จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑   ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒   จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๐.๕ 
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๑๒.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๑๒.๖   จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                     

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี

ก้าหนดขึ น 
 

๕ 
๑๔.๑   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
๓ 

๑๔.๒   ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ 
๑๕.๑   จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
๓ 

๑๕.๒   ผลการด้าเนินงานตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
บรรลุตามเป้าหมาย 

๒ 
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ประกาศโรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
ก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนปากน ้ าหลังสวนวิทยา จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการ
พฒันาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   
ผูป้กครอง เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปากน ้ าหลังสวนวิทยา  มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน  โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 

     (นายประพศัสร  ซุ่นสุวรรณ์) 
                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา 
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ค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา 

ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ  ดีเยี่ยม 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ   ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ นไป 
๑.๒  มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   ร้อยละ ๕๐ ได้ระดับดีขึ นไป 
๑.๓  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี 
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ นไป 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึ นไป 
๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  ร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์กีฬา  
/นันทนาการตามจินตนาการ  

ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึ นไป 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ดีเยี่ยม 
๒.๑  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๓ ได้ระดับดีขึ นไป 
๒.๒ เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๙๓ ได้ระดับดีขึ นไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  ร้อยละ ๙๓ ได้ระดับดีขึ นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๙๓ ได้ระดับดีขึ นไป 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้  
                  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 
เรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค้าถามเพื่อค้นคว้าหา 
ความรู้เพิ่มเติม  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง 
กัน  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน  ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
                   สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

ดีเยี่ยม 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง และดู และ ส่ือสารโดยการพูดหรือ 
การเขียนตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๔.๒ น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ ของตนเอง  ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 
๔.๓ ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร                ดีเยี่ยม 
๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ เป นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๘.๗๕ ได้ระดับดีขึ นไป 
๕.๒  มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร เป นไปตามเกณฑ์  
 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ นไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร (ต่อ)               ดีเยี่ยม 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ นไป 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๓๕ ได้ระดับดีขึ นไป 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถ 
                   ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ดีเยี่ยม 

๖.๑  วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ  ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๖.๒  ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๖.๓  ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้  ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 
๖.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง 
สนใจ  

ร้อยละ ๙๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม 

๗.๑  ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะ  
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๔  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิ 
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๘๖ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๘๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๖ ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการ 
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ ๘๑ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ นไป 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป นแบบอย่างท่ีดีและเป นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ นไป 
๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม 
ความสามารถ  

ร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล  

ดีมาก 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา 
ผู้เรียน   

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล (ต่อ) 

ดีมาก 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
หรือผลการวิจัยเป นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ  

ระดับดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนด 
ไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ระดับดีมาก 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 
อ้านาจ  

ระดับดีมาก 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
๘.๖  ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน 
                 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                 ประสิทธิผล  

ดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตาม ระเบียบก้าหนด ระดับดีมาก 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการ 
ด้าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุส้าเร็จตามเป้าหมาย  

ระดับดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ 
                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
 ความสามารถและความสนใจ  

ระดับดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบและน้าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่้าเสมอ  

ระดับดีเมาก 

๑๐.๖ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผู้เรียนทุกคน  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ 
                    ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย 
 มีส่ิงอ้านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม 
ร่มรื่นและแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ 
                    ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(ต่อ) 

ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอื อให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                   ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

ดีมาก 

๑๒.๑ ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
๑๒.๒ จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีมาก 

๑๒.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับดีมาก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและใช้ 
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั งผู้ท่ี 
เกี่ยวข้อง   

ระดับดีมาก 

๑๓.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์  
                      ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น 

ดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์  
                      ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น(ต่อ) 

ดีมาก 

 ๑๔.๒ ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์   
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
                     การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
          คุณภาพสูงขึ้น   

ดีมาก 

๑๕.๑  จัดโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๕.๒  ผลการด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ระดับดีมาก 
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ค้าสั่งโรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา 

ท่ี  23/2559 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถือว่าเป นรากฐานส้าคัญของการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ซึ่งเป นการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
งานในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั น เพื่อให้เป นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยพื นฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ซึ่งเป นการประเมินเพื่อยกระดับ
พื นฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากว่ากระบวนการ และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงแต่งตั ง
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี  
 1. คณะกรรมการอ้านวยการ  มีหน้าท่ี ให้ค้าปรึกษาอ้านวยความสะดวก ติดตามดูแล และให้
การด้าเนินงานเป นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1. นายประพัศสร   ซุ่นสุวรรณ์ ผู้อ้านวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์ ครู  กรรมการ 
  3. นายบันลือ    รัตนบุรี  ครู  กรรมการ 
  4. นายสมศักดิ์  ธนภัทร์  ครู  กรรมการ 
  5. นางสุนิสา  มีทอง  ครู กรรมการและเลขานุการ  
 2. คณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีหน้าท่ี จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นางวิสา  ลาวิลัย  ครู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
  3. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
  4. นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  5.นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

6. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
7. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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 8. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   9. นางสุนิสา   มีทอง  ครู กรรมการและเลขานุการ  
 3. คณะกรรมการการด้าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั นพื นฐาน             5 ด้าน 15 มาตรฐาน  ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
   1. นางสัจจา  ตั งอั น  ครู ประธานกรรมการ 
   2. นายบันลือ  รัตนบุรี  ครู  กรรมการ 
   3. นายยุทธศักดิ์  บุญชูวิทย ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   4. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   5. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน ครูกรรมการและเลขานุการ
  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
   1. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู ประธานกรรมการ 
   2. นายประวัติ    รัตนจันทร์ ครูกรรมการและเลขานุการ
  
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง  
   1. นางสุนิสา มีทอง  ครู ประธานกรรมการ  
   2. นางอุษา ศิลปสุวรรณ ครู กรรมการและเลขานุการ  
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  
   1. นางวิสา ลาวิลัย  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสิริลักษณ์  บุนนาค  ครู  กรรมการ 
   3. นางวงเดือน  ทัศนภูมิ  ครู  กรรมการ 
   4. นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 5. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   6. นายธนา จิตรัตน์  ครู กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  
   1. นางสุนิสา    มีทอง  ครู ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
   3. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   4.นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 5. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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   8. นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ  
 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต  
   1. นายบันลือ  รัตนบุรี  ครู ประธานกรรมการ 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   1. นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
   2. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   3.นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 4. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 5. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   7. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู กรรมการและเลขานุการ
  
 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
   1. นายวิรัตน ์  ขนาบศักดิ์ ครู ประธานกรรมการ 
   2. นายบันลือ    รัตนบุรี  ครู  กรรมการ 
   3. นางสุนิสา  มีทอง   ครู  กรรมการ 
   4. นายสมศักดิ์ ธนภัทร์  ครู กรรมการและเลขานุการ  
 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   1. นางอุษา ศิลปสุวรรณ ครู  ประธานกรรมการ 
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา  
กรรมการและเลขานุการ  
 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง 
 รอบด้าน  
   1. นางสุนิสา    มีทอง ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
   3. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   4. นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 5. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   8. นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
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 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
   1. นายสมศักดิ์ ธนภัทร์  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นางจินตนา  หวดสวัสด์ิ ครู  กรรมการ 
   3. นายบันลือ  รัตนบุรี  ครู  กรรมการ 
   4. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน ครู  กรรมการ 
   5. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
   6. นางวิสา  ลาวิลัย  ครู  กรรมการ 
   7. นางสุนิสา  มีทอง  ครู  กรรมการ 
   8. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   9. นายธนา  จิตรัตน์  ครู  กรรมการ 
   10. นายวิรัตน ์ ขนาบศักดิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ  
 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง  
   1. นางวิสา ลาวิลัย  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
   3. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   4. นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   5.นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 6. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 8. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

   9. นางสุนิสา    มีทอง ครู กรรมการและเลขานุการ  
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  
   1. นายสมศักดิ์  ธนภัทร์  ครู ประธานกรรมการ 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่ก้าหนดขึ้น  
   1. นางสุนิสา มีทอง  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นายบันลือ รัตนบุรี  ครู กรรมการและเลขานุการ  
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
   1. นายบันลือ รัตนบุรี  ครู  ประธานกรรมการ
   
 หน้าที่ กรรมการตั งแต่มาตรฐานท่ี 1 –  มาตรฐานท่ี 15 ให้ด้าเนินการตามมาตรฐาน และ
เกณฑ์การพิจารณา น้าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยระบุ โครงการ กิจกรรม งาน ท่ี
ด้าเนินการตามแผน และสรุปผลการด้าเนินงาน โดยสรุปเป นรายพื นฐาน รวบรวมเป นแฟ้ม พร้อม
หลักฐานชิ นงาน ร่องรอย 
 4. คณะกรรมการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล มีหน้าท่ี ประสานงานดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน้า     จัดประชุมให้ความรู้ นิเทศติดตาม ทบทวนและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   1. นายสมศักดิ์   ธนภัทร์  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์ ครู  กรรมการ 
   3. นางอุษา   ศิลปสุวรรณ ครู  กรรมการ 
   4. นายบันลือ   รัตนบุรี  ครู  กรรมการ 
   5. นายประวัติ   รัตนจันทร์ ครู  กรรมการ 
   6. นางจินตนา   หวดสวัสด์ิ ครู  กรรมการ 
   7. นางสุนิสา   มีทอง ครู  กรรมการและเลขานุการ  
5. คณะกรรมการจัดท้ารายงานคุณภาพการศึกษาประกันคุณภาพภายใน  มีหน้าท่ี น้าข้อมูล ผลการ
ประเมิน  แต่ละมาตรฐานมาประมวลผลการพัฒนา เพื่อสรุปรายงานคุณภาพการศึกษา เสนอผู้เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานต้นสังกัด และจัดท้าเป นรูปเล่ม เพื่อรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประกอบด้วย 
   1. นางวิสา ลาวิลัย  ครู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง ครู  กรรมการ 
   3. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม  ครู  กรรมการ 
   4. นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   5.นางสาวธันย์ชนก   อุ่ยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 6. นางสาวทิพวรรณ   ศรีนวล  ครูอตัราจ้าง กรรมการ 
 
 

 7. นางสาวรัตนพร   แก้วมาก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 8. นางสาวสโรชา   แสงทอง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 9. นางชิวนันท์  มากบ้ารุง เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 

   10. นางสุนิสา   มีทอง  ครู กรรมการและเลขานุการ  
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ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั ง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การด้าเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีกับสถานศึกษา และราชการต่อไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี  10  พฤษภาคม  2559 

        
 

(นายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา 
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หนังสือรับรองผลการประเมินและผลการตัดสิน 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา ขอรับรองว่า 

 ๑. ไดท้  าการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียน            
ปากน ้ าหลงัสวนวทิยา  ในวนัที่  ๒๖ – ๒๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นทะเบียนไว ้ 
จ  านวน ๑ คน ตามประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามความ
ในขอ้ ๑๓ (๑)  แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน คลอบคลุมการคน้หา ตรวจสอบ ยนืยนัขอ้มูลตามสภาพจริง 
ส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินผลการประเมินคุณภาพ 
 ๓. เห็นชอบกบัรายงานผลการประเมินคุณภาพฉบบัน้ี ทุกประการ 
 

  
.............................................  
(นายประพศัสร ซุ่นสุวรรณ์) 

ประธานคณะกรรมการประเมิน 
 

............................................. ............................................. ............................................. 
                (นายวิรัตน์ ขนาบศกัด์ิ)                   (นายบนัลือ รัตนบุรี)                      (นางสุนิสา  มีทอง) 

คณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน 
 

............................................. ............................................. ............................................. 
                (นายสมศกัด์ิ  ธนภทัร์)        (นางอุษา  ศิลปสุวรรณ)                (นางจินตนา  หวดสวสัด์ิ) 

คณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน 
 

.............................................  
(นายนพรุจ  เขียวสะอาด) 
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
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หนังสือรับรองการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 รายงานน้ี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาไดพ้จิารณาความถูกตอ้งในประเด็น
ต่อไปน้ีเรียบร้อยแลว้ 
 ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา 
 เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูล เน้ือหาแลว้ 
 จึงขอรับรองการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยาฉบบัน้ี 
 
 

........................................................... 
(นายประเสริฐ  จิตร่ืน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 


