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บทที ่ 3 

ผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา   2557    จ  าแนกตามมาตรฐานของ 
สมศ.  จ  านวน 15  มาตรฐาน  ดงัน้ี 
ด านคุณภาพผู เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ  (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 94.28 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 1 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ตรวจสุขภาพนกัเรียน จดัใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ
โดยเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลดอนพุด 

งานอนามยัโรงเรียน 

2. แข่งขนักีฬาสีภายใน
สถานศึกษา 

แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 คณะสี คือ สีแดง สี
เขียว สีเหลือง สีม่วง จดัพี่รหสั นอ้งรหสั 
ดูแลเร่ือง การติดตาม 0 , ร ,มส  ระเบียบ
วนิยัต่าง ๆ แต่ละคณะสีร่วมกนัแข่งขนักีฬา
ภายใน มีการประกวดขบวนพาเหรด  
กองเชียร์  กีฬา และกรีฑาสร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน
และกลุ่มสาระพลศึกษา
และสุขศึกษา 

3. การแข่งขนักีฬาภายนอก
ร่วมกบัชุมชน 

ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาประเภท 
ต่าง ๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก เช่น 
อ าเภอดอนพุด  เทศบาลต าบลดอนพุด  กีฬา
ส่วนใหญ่ท่ีมีการแข่งขนัไดแ้ก่ ฟุตบอล   
ฟุตซอล และตะกร้อ  เป็นตน้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

4. ตรวจวเิคราะห์สารเสพติด โรงเรียนร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรดอนพุด
และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอดอนพุด  
ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด นกัเรียน
โรงเรียนดอนพุดวทิยา ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง และ
ติดตามผลการตรวจ ภาคเรียนละคร้ัง 
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. งานอนามยัโรงเรียน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5. รณรงคต่์อตา้นสารเสพติด วทิยากรจากสถานีต ารวจภูธรดอนพุดและ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอดอนพุดมาให้
ความรู้เก่ียวกบัโทษภยัของสารเสพติด  
เอดส์  และกฎหมายจราจรรวมทั้งรณรงคใ์ห้
ใชห้มวกกนัน็อค 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. งานอนามยัโรงเรียน 

6. ร่วมแข่งขนักีฬาจงัหวดั 
สระบุรีเกม คร้ังท่ี 12 

ส่งนกักีฬาและกรีฑาเขา้ร่วมแข่งขนั 
ประเภทต่าง ๆ  ของกีฬาจงัหวดัสระบุรีเกม   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

7. ร่วมแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 
64   ปีการศึกษา 25557 

ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64 
ปีการศึกษา 2557  ในดา้นดนตรี  ศิลปะ 
งานฝีมือ จนไดรั้บรางวลัมากมายตามท่ี
ปรากฎ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
 

8. สนบัสนุนนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางดา้นดนตรี/
นาฎศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะน านกัเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นดนตรีไทย ไปร่วมแสดง
กลองยาว เด่ียวดนตรีไทย บรรเลงป่ีพาทย์
ตามงานต่าง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน เช่น งาน
อุปสมบท  งานฌาปนกิจศพ งานตอ้นรับ
แขกผูใ้หญ่ของอ าเภอและหน่วยงานต่าง ๆ
เป็นตน้  เป็นท่ีช่ืนชมแก่ชุมชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการเก็บขอ้มูลและการประเมิน  พบวา่  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ   มีสุขภาพจิตท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญัและมีทศันคติท่ีดีในเร่ือง 
ของการส่งเสริมสุขภาพ   ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ผลการตรวจสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายอยูใ่นเกณฑดี์   รู้จกัดูแลตนเองใหป้ลอดจากส่ิงเสพติด อุบติัภยัและอบายมุขต่าง ๆ  
ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม      รวมถึง เห็นความส าคญัของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีบุคลิกร่าเริง  
แจ่มใส    นกัเรียนมีผลงานดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา   นนัทนาการ มากมายทั้งระดบัโรงเรียน  ระดบั
จงัหวดัและระดบัภาคเป็นท่ีประจกัษ ์
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มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ (5 คะแนน ) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ  95.12 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 2 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัท าโครงการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการลดโลก
ร้อนดว้ยวถีิพอเพียงจนไดรั้บคดัเลือกเป็น 
“โรงเรียนตน้แบบ พลงังานเพื่อชีวติ 
 ลดโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียง” จากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษทัผลิต
ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และกระทรวงพลงังาน 
2. ส่งนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เขา้ร่วม
โครงการ “ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรักษป่์า รุ่นท่ี45” 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดั
เชียงใหม่  จดัโดยมูลนิธิไทยรักษป่์า ในช่วงวนัท่ี 
21-28  มกราคม 2558   

ครูสมพิศ   
เผอืกสอาดและ
คณะครูทุกท่าน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

 

2. โครงการ คุณธรรมน าใจ 
สร้างวยัใสสู่สังคมดี
(โรงเรียนคุณธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จากการท่ีโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนยโ์รงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ โดยมีเป้าหมายสร้าง
คนดีสู่สังคม  โรงเรียนจึงจดัด าเนินการเพื่อพฒันา
ปลูกฝังค่านิยมใหน้กัเรียนยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และ
ประเทศชาติ   ดว้ยการจดักิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
1. พฒันาคุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหาร ครู 
ลูกจา้งและนกัเรียน 
2. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด เด็กท า 
เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้โครงงานโดยให้
นกัเรียนน าปัญหาท่ีอยากแกแ้ละความดีท่ีอยากท า
มาจดัท าเป็นโครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงานให้ 
ขอ้ติชมเพื่อแกไ้ขใหง้านสมบูรณ์ 
 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการและคณะ
ครูทุกท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. กิจกรรมวนัพอ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

-วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั “5 ธนัวามหาราช”  โรงเรียนดอนพุด
วทิยาร่วมกบัชมรมคนรักในหลวง จงัหวดัสระบุรี 
จดักิจกรรมวนัพ่อ  มีการลงนามถวายพระพร
แสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
มีการจดันิทรรศการเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรงท าเพื่อปวงชน
ชาวไทย มีการคดัเลือกและยกยอ่งพอ่ตวัอยา่งใน
แต่ละระดบัชั้นเรียนเพื่อใหลู้กไดแ้สดงมุทิตาจิต
ดว้ยการกราบแสดงความรัก  สร้างความปลาบ
ปล้ืมใจแก่ผูเ้ป็นพอ่ยิง่นกัรวมทั้งเป็นการสร้าง
สายใยแห่งความรักในครอบครัว 

-กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 

4.กิจกรรมวนัแม่ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนดอนพุดวทิยา
กิจกรรมวนัแม่ดว้ยการตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้แด่พระภิกษุสงฆ ์เป็นการปลูกฝังให้
นกัเรียนมีคุณธรรมดา้นความเสียสละ  ลดความ
ตระหน่ีถ่ีเหนียวในใจ ท าประโยชน์เพื่อสังคม มี
การคดัเลือกแม่ตวัอยา่งของนกัเรียนแต่ละ
ระดบัชั้นเรียนเพื่อใหลู้กแสดงมุทิตาจิตต่อแม่ ดว้ย
การกราบแสดงความรักและมอบมาลยักรเป็นการ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

-กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 

5. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม

ความมีคุณธรรม จริยธรรม

ใหก้บันกัเรียน 

 

- ใหน้กัเรียนนัง่สมาธิก่อนเขา้เรียน สวดมนตห์ลงั
เลิกเรียนทุกวนัและทุกวนัศุกร์สุดสัปดาห์  โดยมี
ครูเวรใหก้ารอบรมเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติตนเป็นคนดี  ความเป็นผูน้ า ความมีน ้าใจ 
เพื่อใหน้กัเรียนน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั  
เป็นตน้ 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จกั
การท าบุญ ตกับาตร ไปวดัท าบุญในวนัพระ 
นกัเรียนจะไดมี้จิตใจท่ีดีงาม 

- งานกิจการ
นกัเรียน 
-ครูเวรทุกท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
6. จดักิจกรรมส านึกรักบา้น

เกิด 

แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มตามโรงเรียนเดิมท่ีนกัเรียน
จบมา ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มกราบนมสัการเจา้
อาวาสของวดัท่ีนกัเรียนไปท ากิจกรรม ร่วมแสดง
มุทิตาจิตแด่คุณครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาและ
วางแผนท่ีจะพฒันาโรงเรียนเดิม เช่น ร่วมกนัปลูก
ตน้ไม ้ ทาสีร้ัวโรงเรียน ทาสีเสาธง ท าแปลง
เกษตรปลูกผกัสวนครัว  เล้ียงอาหารกลางวนันอ้ง 
ๆ และคุณครู รวมทั้ง ดูแลผูพ้ิการในหมู่บา้นของ
ตน  การจดักิจกรรมในคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
สถาบนัเดิมท่ีเคยจบมา เสียสละก าลงัทรัพยแ์ละ
ก าลงัรวมทั้งแสดงความกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณเป็นท่ีช่ืนชมของครูอาจารยแ์ละชุมชน  

คณะครูท่ีปรึกษา
กลุ่มทุกคน 

7. การออมเงิน -ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นออมเงินกบั
ธนาคารออมสิน โดยธนาคารส่งเจา้หนา้ท่ีมารับ
ฝากเงินท่ีโรงเรียน การออมน้ีเป็นการฝึกให้เป็น
ผูรู้้จกัการใชจ่้าย การเก็บออม  รู้จกัวางแผนการใช้
เงินอยา่งเป็นระบบและเห็นคุณค่าของเงิน 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 

8. ฝึกใหน้กัเรียนมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม โดยคิดเป็น
ชัว่โมงทั้งระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอน
ปลาย 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นมีชัว่โมงจิตอาสา 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีน ้าใจ 
ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 

9.โครงการค่ายคุณธรรม น า
ชีวติ จิตแจ่มใส 

น านกัเรียนทุกระดบัชั้น เขา้ร่วมค่ายคุณธรรม น า
ชีวติ จิตแจ่มใส ณ ส านกัปฏิบติัธรรมแสงธรรม
ส่องชีวติ จงัหวดันครราชสีมา ในระห่วางวนัท่ี 
 4-6 มิถุนายน  2557  การเขา้ค่ายคร้ังน้ีฝึกให้
นกัเรียนเป็นผูมี้ความอดทน  รู้จกัการบริหารจิต 
เจริญปัญญาดว้ยการนัง่สมาธิ สวดมนต ์เดิน
จงกรม  รับประทานอาหารมงัสวรัิต ฝึกระเบียบ
วนิยัในตนเอง 
 

-กลุ่มบริหารงาน
กิจการนกัเรียน 
   งานส่งเสริม
คุณธรรม 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
10. โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกนัการ
ทุจริต” ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีการส่งครู
และนกัเรียนแกนน าเขา้รับการอบรมเก่ียวกบั
โรงเรียนสุจริต  มีปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อ
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตให้เป็นวถีิในโรงเรียนและชุมชน
ร่วมทั้งสร้างเครือข่ายความซ่ือสัตยสุ์จริตระหวา่ง
โรงเรียนและชุมชนใหเ้ป็นรูปธรรมและมีความ
ย ัง่ยนื 

นางสางชูชีพ 
ศรีโชติและ
นกัเรียนแกนน า 

11. กิจกรรม 5 ส โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม 5 ส โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหค้รู –นกัเรียนไดต้ระหนกัในเร่ืองความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของ
หอ้งปฏิบติัการ  หอ้งเรียนและสถานท่ีอ่ืนๆใน
โรงเรียน เป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาพฒันา
โรงเรียน ปลูกฝังค่านิยมอนัดีงามในเร่ืองความ
สะอาด และความเป็นระเบียบ รวมทั้งรณรงคใ์ห้
นกัเรียนน าไปปฏิบติัท่ีบา้นและชุมชน 

กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป  

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ รัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั รักความสะอาด  ประหยดัอดออม มิจิตสาธารณะ รู้จกัเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของสังคม  มิจิตเมตตา เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  ยอมรับ
ความคิดต่าง และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตระหนกัรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มนั้น  นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เห็นไดว้า่ จากการท่ีโรงเรียนจดัสร้างและปรับซ่อม อาคารสถานท่ีต่าง ๆ เพิ่มข้ึน
หลายแห่ง นกัเรียนเห็นความสวยงามของอาคาร ของสถานท่ี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีโรงเรียนสร้างข้ึน
ใหม่ จึงเกิดจิตส านึก ร่วมกนัดูแลและท าความสะอาดพื้นท่ี  ท าใหโ้รงเรียนมีความร่มร่ืน สะอาด สวยงามและ
มีความปลอดภยั นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นอยา่งดี มาสายนอ้ยลง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
เม่ือเก็บเงินและทรัพยสิ์นมีค่าได ้จะน าส่งใหคุ้ณครูเพื่อประกาศหาผูเ้ป็นเจา้ของ  มีการลงบนัทึกความดีสร้าง
ความภาคภูมิใจใหน้กัเรียน นกัเรียนทุกคนมีบญัชีเงินออมเป็นของตนเอง  นอกจากน้ี นกัเรียนยงัตระหนกัถึง
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  จึงท าใหมี้พฤติกรรม ประหยดัน ้า ประหยดัไฟ โดยเม่ือออกจากห้องเรียนก็จะ



62 

 

ปิดพดัลม ปิดไฟฟ้า ใชน้ ้าอยา่งรู้ค่า ไม่เปิดน ้าทิ้งไว ้ ใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าโดยใชค้รบทั้งสองหนา้   แต่งกาย
สะอาด เรียบร้อยและถูกระเบียบ จนโรงเรียนไดรั้บค าช่ืนชมจากชุมชน  
      
มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง   
(5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  94.13 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 3 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  

หอ้งสมุดจดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   
ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านร่วมกบั 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  จดัป้ายนิเทศวนัส าคญั
และเร่ืองน่ารู้  แข่งขนัตอบปัญหาความรู้
รอบตวั  ตอบปัญหาภาษาองักฤษหนา้เสาธง 
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี  กิจกรรมสัปดาห์
หอ้งสมุด กิจกรรมสัปดาห์ภาษาองักฤษและ
เทศกาลคริสตม์าส กิจกรรมวนัสุนทรภู่และ
วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก  กิจกรรมวนั
วทิยาศาสตร์ 
 

1. งานหอ้งสมุด 
2. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

2. จดัการสอนโครงงานบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สอนการสร้างองคค์วามรู้ (IS1, 
IS2, IS3 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 5) 

กลุ่มบริหารงานวชิาการเปิดสอนรายวชิา 
IS1, IS2, IS3 ในระดบัชั้นในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
โดยใหน้กัเรียนศึกษาวธีิการท าโครงงาน 
ในประเภทต่าง ๆ และก าหนดโครงงาน
คุณธรรมในทุกระดบัชั้นให้เป็นกิจกรรม
พิเศษ  เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในการ
เรียนวชิาโครงงานมากข้ึน รู้จกัการตั้ง
ประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั   
ใหเ้หตุผลท่ีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเด็น
ความรู้โดยใชค้วามรู้จาก สาขาต่าง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ นกัเรียนรู้จกัการน าเสนอ
ผลงานท่ีตนเองศึกษาและคน้ควา้ นกัเรียน 

 คณะครูทุกท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน โรงเรียนมีโครงงานนกัเรียน
ท่ีหลากหลาย 

 

3. จดัมุมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อของนกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี3, 6 

งานแนะแนวจดัมุมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี3 และ6 เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและ
ระดบัอุดมศึกษา   

งานแนะแนว 

4. จดัท าสมุดบนัทึกรักการอ่าน ใหน้กัเรียนทุกห้องท าสมุดบนัทึกรักการ
อ่าน  โดยเลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจ แลว้
สรุปใจความส าคญัลงในสมุดบนัทึกรักการ
อ่าน ภาคเรียนละ 20 เร่ืองเป็นอยา่งนอ้ย 

ครูท่ีปรึกษา 

5. จดัมุมอาเซียน หอ้งสมุดจดัมุมอาเซียนให้นกัเรียนไดศึ้กษา
หาความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลของประเทศต่าง ๆ 
ในอาเซียนรวมทั้งศึกษาวฒันธรรมประเพณี
ชีวติความเป็นอยู ่เพื่อนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้
และเตรียมพร้อมรับกบัการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

งานหอ้งสมุด 

6. สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้
ร่วมแข่งขนัในกิจกรรมรักการ
อ่านทุก ๆ กิจกรรม 

งานหอ้งสมุดร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วม
แข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรัก
การอ่าน เช่น การท าหนงัสือเล่มเล็ก  การ
เขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ จน 
นกัเรียนไดรั้บรางวลัมากมายตามท่ีปรากฎ
นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไดจ้ดัมุมตอบค าถาม
ภาษาองักฤษเพื่อใหน้กัเรียนคน้ควา้หา
ค าตอบดว้ยตวัเองเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

งานหอ้งสมุดและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
7. นิทรรศการน าเสนอผลงาน
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จดัแสดงผล
งานทางดา้นวทิยาศาสตร์ในรูปนิทรรศการ 
ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม นิทรรศการเนน้ใหผู้เ้ขา้ชมร่วม
ตอบปัญหาชิงรางวลัเก่ียวกบัผลงานท่ีจดั
แสดง เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-5 รักการอ่านและคน้ควา้
หาค าตอบ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
รู้จกัศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั   มีทกัษะในการอ่าน  
ฟัง   ดู  พดู  เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนนอกจากใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาแลว้ ยงัใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา อีกดว้ย  ดงัน้ี 

การใช้สถานประกอบการและวทิยากรท้องถิ่น 
ช่างอุตสาหกรรมในอ าเภอดอนพุด 
- นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนเกษตร – อุตสาหกรรม ไดใ้ชส้ถาน 

ประกอบการของคุณบุญสม สิงห์ทะยาน ในการเรียนรู้เก่ียวกบัช่างอุตสาหกรรม อ๊อก เช่ือม กลึงโลหะ 
และไดล้งมือปฏิบติังานจริง จนเกิดผลงานเชิงประจกัษ ์
 การแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตรในอ าเภอดอนพุด 

- นกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ไดใ้ชส้ถานประกอบการในการเรียนการท าน ้า 
ขา้วโพด การท าผลไมด้อง  ผลไมแ้ช่อ่ิม เช่น มะขาม มะดนั  มะม่วง มะกอกและอ่ืนๆ  
 การท าพวงหรีด และดอกไม้จันทน์ในอ าเภอดอนพุด 

- นกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 4-5 ไดเ้รียนการท าพวงหรีด และดอกไมจ้นัทน์จากปราชญชุ์มชนคือ 
นางสง่า      หนูหินแกว้  

- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบักฎหมายในชีวติประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูบ้ริโภค จากปราชญชุ์มชนคือนายก าธร       พงษเ์นตร 

- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดเ้รียนการสานพดัจากปราชญชุ์มชนคือ.  นางวรรณา   อินศวร 
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จังหวดัชลบุรี 
- นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย จ านวน 5 คน และคุณครูผูดู้แลนกัเรียน

จ านวน 1 คน เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตผลิต
นวตักรรม  น าสู่การปฏิบติั ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จงัหวดัชลบุรี 

จังหวดันครราชสีมา 
- นกัเรียนทุกระดบัชั้น เขา้ร่วมปฏิบติัธรรม ฝึกจิตค่าย คุณธรรม น าชีวติ จิตแจ่มใส ตามโครงการ 

พฒันาและเสริมสร้างเอกลกัษณ์ มารยาทและความเป็นไทย  ณ ส านกัปฏิบติัธรรม แสงธรรมส่องชีวิต สาขา
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 จังหวดัสระบุรี 

- นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เขา้ร่วมกิจกรรมอยูค่่ายพกัแรม ลูกเสือ- เนตรนารี 
ณ ค่ายลูกเสือนวภพ   อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

- นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย จ านวน 50 คน เขา้ร่วมปฏิบติัธรรมฝึกจิต 
และปฏิบติักิจกรรมจิตอาสา ณ ส านกัสงฆพ์ุทธบวร อ าเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 

- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6 จ านวน 11 คน เขา้ร่วมค่ายวชิาการภาษาองักฤษ เพื่อเพิ่ม 
ประสบการณ์และยกระดบัความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ ก่อนสอบ โอเน็ตใหแ้ก่นกัเรียน ณ 
โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม 

จังหวดัเชียงใหม่ 
  - นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บคดัเลือกจ านวน 2 คนใหเ้ขา้รับการอบรม “ค่ายเยาวชน
ไทยรักษป่์า”  ณ  ดอยอินทนน์  ของบริษทัผลิตไฟฟ้า (จ ากดั) มหาชน และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
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มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  (5 คะแนน)  

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  88.55 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 4 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัการสอนโครงงาน
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
และการสอนการสร้างองค์
ความรู้ (IS1, IS2, IS3 ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
และมธัยมศึกษาปีท่ี 5) 

กลุ่มบริหารงานวชิาการเปิดสอนรายวชิา IS1, 
IS2, IS3 ในระดบัชั้นในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใหน้กัเรียน
ศึกษาวธีิการท าโครงงานในประเภทต่าง ๆ 
และก าหนดโครงงานคุณธรรมในทุกระดบัชั้น
ใหเ้ป็นกิจกรรมพิเศษ  เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
เขา้ใจในการเรียนวชิาโครงงานมากข้ึน รู้จกั
การตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั   
ใหเ้หตุผลท่ีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเด็น
ความรู้โดยใชค้วามรู้จาก สาขาต่าง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ นกัเรียนรู้จกัการน าเสนอผลงาน
ท่ีตนเองศึกษาและคน้ควา้ นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  สามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
โรงเรียนมีโครงงานนกัเรียนท่ีหลากหลาย 

ครูทุกท่าน 

2. จดัท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์เร่ือง การท า
กระดาษสาจากฟางขา้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สนบัสนุนให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการดา้น
การคิด วเิคราะห์ ไดแ้ก่ การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
เร่ือง การท ากระดาษจากฟางขา้ว และไดรั้บ
รางวลัเหรียญทองของจงัหวดัในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64   
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. การแข่งขนัทกัษะ การฟัง 
พดู อ่าน เขียน ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจดักิจกรรม
แข่งขนั การตอบปัญหาความรู้ทัว่ไปเป็นภาค
ภาษาองักฤษทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขนั Crossword  ฝึกให้
นกัเรียนรู้จกัการคิดวเิคราะห์รู้วงและความหมายค าศพัท ์
มีการวางแผนแบบมีขั้นตอนในการท ากิจกรรม  กลา้พดู
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติ  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

4. แข่งขนัทกัษะวชิาการและ
ความสามารถพิเศษทางดา้น
การร้องเพลง การแสดง
ละคร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
มีการแข่งขนัตอบปัญหาภาษาไทย การแข่งขนัวาดภาพ
จากกลอน  แต่งค าประพนัธ์  เขียนเรียงความ  เขียนค า
ขวญั  ค  าคมต่าง ๆ  ส านวนสุภาษิต เป็นวธีิการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนคิด วเิคราะห์ รักความเป็นไทย รักภาษาไทย 
และใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

5.แข่งขนัทกัษะการคิดใน
งานสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จดักิจกรรมสัปดาห์วนั
วทิยาศาสตร์ มีการตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ใน
ชีวติประจ าวนั  การแข่งขนัใบค้  าวทิยาศาสตร์  การแสดง 
Science Show  
การประกวดจดัท าชุด ท่ีประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้
และเส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่โดยยดึหลกั reduce 
, reuse และrecycle  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนใชข้อง
อยา่งคุม้ค่า  คิดอยา่งมีขั้นตอน และมีเหตุมีผล มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัการท างานเป็นทีม 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

6. ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
กลางและภาคตะวนัออกของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒัธรรม 
 

โครงงานคนรักบา้นเกิด เกิดข้ึนจากการท่ีโรงเรียนดอน
พุดวทิยาไดรั้บคดัเลือกจากมูลนิธิยวุสถิรคุณ ศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม ให้เป็น 1 ใน 27 โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาเยาวชน
ของชาติให้เป็นคนดี “สร้างคนดีสู่สังคม” ภายใตก้าร
ก ากบัดูแล 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 ขององคมนตรี   โรงเรียนจึงไดก้ าหนดใหแ้ต่ละ
สีจดัท าโครงงานคุณธรรม 1 โครงงาน  
โดยยดึหลกัของโรงเรียนคุณธรรมวา่ “ปัญหาท่ี 
อยากแก ้และความดีท่ีอยากท า”   เพื่อสร้าง
นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์โรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนดอนพุดวทิยา ท่ีวา่ 
“รับผดิชอบดี  มีวินยั ใส่ใจจิตอาสา”   โครงงาน
คนรักบา้นเกิดเป็นหน่ึงในโครงงานคุณธรรมท่ี
นกัเรียนร่วมคิด ร่วมท าข้ึนและไดแ้รงบนัดาลใจ
มาจากการท่ีตอ้งการช่วยเหลือสังคมโดยใชจิ้ต
อาสา เพราะเห็นวา่ สังคมในปัจจุบนันั้นมีปัญหา
มากมายท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ช่วยเหลือกนั     
ขาดน ้าใจ  การน่ิงดูดาย การขาดจิตอาสา    

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายมาตรฐานท่ี 4  ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการ
ในการใชภ้าษาทั้ง ฟัง  พดู  อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได้
อยา่งมีสติ สมเหตุสมผล   โดยดูไดจ้ากนกัเรียนมีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  เช่น 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่   กิจกรรมสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะการคิดคณิตศาสตร์ กิจกรรม
การแข่งขนัตอบปัญหาภาษาองักฤษ  กิจกรรมการแข่งขนัเกมต่อศพัทภ์าษาองักฤษ กิจกรรมกีฬาภายใน  กีฬา
จงัหวดั   เป็นตน้   นกัเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไดอ้ยา่งมีขั้นตอน เป็นระบบเหมาะสม
กบัวยั  มีความคิดเป็นของตนเอง ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน   มีความคิดสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์
กวา้งไกลสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งหลากหลายและน าเสนองานไดอ้ยา่งเหมาะสม  เช่น การจดัขบวน
พาเหรดของแต่ละสีในกิจกรรมกีฬาภายใน การจดัท าและน าเสนอโครงงานคุณธรรมของแต่ละคณะสี การ
น าเสนอผลของการเขา้รับการอบรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางทะเลของนกัเรียน 
 การจดัท าโครงงานกระดาษสาจากฟางขา้ว การจดัท าโครงงานตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  การจดัท าโครงงานหมอนสุขภาพ สวยดว้ย GSP   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
เป็นตน้ 
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มาตรฐานที ่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร  (5 คะแนน) 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 

5 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2557 

- ครูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดบัชั้น ช่วยกนัวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อหาจุดอ่อน จุดแขง็ท่ีควร
พฒันา 
- ช้ีแจงใหผู้ป้กครองและนกัเรียนเห็น
ความส าคญัของการสอบ O – NET ให้
นกัเรียนเกิดความตระหนกัในการคน้ควา้หา
ความรู้ใหแ้ก่ตนเองมากท่ีสุด  
-จดัครูพิเศษและวทิยากรภายนอกมาสอน
เสริมใหค้วามรู้กบันกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3,6 
-จดัตารางใหค้รูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หมุนเวยีนสอนเสริมใหก้บันกัเรียน 
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6ในช่วงภาค
เชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียนและในวนัเสาร์ 
-ครูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเป็นการสอนเสริม
นกัเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ก่อนสอบ 
O-NET 

1. กลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 
2. ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2.จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองต่อความสามารถ
ทางวชิาการท่ีหน่วยงาน
ภายนอกจดัข้ึน 

ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
ท่ีหน่วยงานภายนอกจดั ซ่ึงไดแ้ก่ การ
แข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนทั้งระดบั
จงัหวดัและระดบัภาค ท าให้นกัเรียนได้
แสดงความสามารถของตนเองจนไดรั้บ
รางวลัต่าง ๆ มากมาย น าความภูมิใจมาสู่
ตนเองและสถานศึกษา 
 
 

1. กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
2. ครูอาจารยทุ์ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. จดัค่ายภาษาองักฤษ 
แบบเขม้  

- โรงเรียนส่งนกัเรียนเขา้ร่วมค่าย
ภาษาองักฤษแบบเขม้  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3,6  เพื่อเพิ่มประสบการณ์
และยกระดบัความรู้ความสามารถ ทาง
ภาษาองักฤษของนกัเรียนของมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3,6  ก่อนสอบโอเน็ต 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

4.ตอบปัญหาภาษาองักฤษ
หนา้เสาธงในตอนเชา้ 
 

- จดักิจกรรมตอบปัญหาภาษาองักฤษหนา้
เสาธงใหก้บันกัเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อ
กระตุน้ใหน้กัเรียนใชท้กัษะการพดู การฟัง 
กลา้แสดงออก คิดวิเคราะห์หาค าตอบ 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

นกัเรียนยงัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  ผลการทดสอบมาตรฐานระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3,6   ยงัไม่ไดม้าตรฐาน  แต่โรงเรียนไดด้ าเนินการจดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาผลการทดสอบมาตรฐานทั้งระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6     
 ดว้ยวธีิการสอนเสริมความรู้ทุกรายวชิาในช่วงเชา้ก่อนข้ึนหอ้งเรียนและในช่วงวนัเสาร์  การสอนเสริม  
O-NET โดยคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง ส่งเสริมใหน้กัเรียนท าขอ้สอบ O-NET และขอ้สอบอ่ืน ๆ 
เพื่อใหคุ้น้เคยกบัโจทยค์  าถามและวธีิการไดม้าซ่ึงค าตอบ  จดัค่ายภาษาองักฤษแบบเขม้ใหก้บันกัเรียน จดัสอน
โครงงานคุณธรรมและวชิาการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น  เพื่อพฒันาการคิดวเิคราะห์ท่ีจะ
เป็นพื้นฐานน าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 จากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้  ส่งผลใหน้กัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สามารถน าเสนอความคิดดว้ยทกัษะทางภาษา  และใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ ติดต่อส่ือสาร และน าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   มีศกัยภาพเพียงพอในการแข่งขนัและร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางวชิาการในระดบั
โรงเรียน  ระดบัอ าเภอ  ระดบัจงัหวดั   จนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมายและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์  
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มาตรฐานที ่ 6  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติทีด่ีต่อ
อาชีพสุจริต (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 93.04 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 6 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าโครงการ
ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยโรงเรียนดอนพุดวทิยาเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิ
พอเพียง ของบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงพลงังาน และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินงานในเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวเดียวกนัโรงเรียนจึง
จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จดัตั้งเป็นฐาน
การเรียนรู้ 14 ฐานการเรียนรู้  โดยแต่ละฐานนกัเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากฐานไปประยกุตไ์ดใ้น
ชีวติประจ าวนั ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 13 
ฐาน มีดงัน้ี 
 1. ฐานปุ๋ยหมกั                2. ฐานน ้าหมกัชีวภาพ         
3.ฐานแปรรูปผลผลิตการเกษตร              
4. ฐานธนาคารขยะ          5. ฐานน ้ายาเอนกประสงค ์        
6. ฐานเล้ียงปลาน ้าจืด      7. ฐานปลูกผกัสวนครัว      
8. ฐานคนเผาถ่าน            9. ฐานพลงังานทดแทน     
10. ฐานปลูกหญา้แฝก     11. ฐานการเพาะเห็ด     
12. ฐานขยายพนัธ์ุกลา้ไม ้ 13. ฐานโครงงานบูรณาการ 
แต่ละฐานฝึกใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียนได ้นกัเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่วนร่วมสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการไปปฏิบติัไปประยกุตใ์น
ประจ าวนั   
 
 
 
 

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี
- ครูท่ีปรึกษาประจ าฐาน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2. จดัสอนวชิาชีพ
ใหก้บันกัเรียนท่ีมี
ความสนใจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร่วมกบัผูป้ระกอบการ OTOP อ าเภอดอนพุด ฝึกอบรม
วชิาชีพ การท าพวงหรีดและดอกไมจ้นัทน์ การท าน ้า
ขา้วโพด การท าผลไมด้องและผลไมแ้ช่อ่ิม  การจกั
สานพดั การท าผดัเผด็งูเห่า การท าปลายา่ง การออ๊ก 
เช่ือม กลึงโลหะ การผลิตงานใบตอง ใหก้บันกัเรียน
และผูป้กครองนกัเรียนในชุมชนท่ีมีความสนใจ 
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปหารายไดใ้หก้บัตนเองและ
ครอบครัว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพเทคโนโลยี 

3. ท างานเป็นกลุ่ม
และภาคภูมิใจใน
ผลงาน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหน้กัเรียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึกให้
นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและรู้จกัรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีความอดทนในการท างาน
ร่วมกนั  น าผลงานมารวบรวมเป็นแฟ้มและจดั
แสดงผลงานท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนหรือท่ีตนมีส่วนร่วม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่ม 

4. การแข่งขนักีฬาสี
ภายใน “Power 
Game” สร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ 

แบ่งนกัเรียนออกเป็น  4 คณะสี คือ  แดง  เขียว เหลือง 
ม่วง แต่ละคณะสีร่วมกนัท ากิจกรรมภายในสีตนเอง 
เช่น  จดัรูปขบวนพาเหรด ฝึกซอ้มกองเชียร์  ฝึกร้อง
เพลงเชียร์  ตกแต่งอฒัจนัทร์เชียร์  การคดัเลือกนกักีฬา
และกรีฑาเพื่อเขา้แข่งขนัในรายการต่าง ๆ การด าเนิน
กิจกรรรมเหล่าน้ี เป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการวาง
แผนการท างาน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเกิด
ความสามคัคีในหมู่คณะ 

คณะครู- อาจารยทุ์ก
ท่าน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายมาตรฐานท่ี 6  ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   นกัเรียนมีผลงานอนัเกิดจากการ
ท างานร่วมกนั  เช่น จากการเรียนรู้จากฐานเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 13 ฐาน  ไดแ้ก่  1. ฐานปุ๋ยหมกั     2. ฐานน ้า
หมกัชีวภาพ         3.ฐานแปรรูปผลผลิตการเกษตร       4. ฐานธนาคารขยะ          5. ฐานน ้ายาเอนกประสงค ์        
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6. ฐานเล้ียงปลาน ้าจืด      7. ฐานปลูกผกัสวนครัว      8. ฐานคนเผาถ่าน            9. ฐานพลงังานทดแทน     10. 
ฐานปลูกหญา้แฝก     11. ฐานการเพาะเห็ด   12. ฐานขยายพนัธ์ุกลา้ไม ้ 13. ฐานโครงงานบูรณาการ 
นอกจากฐานการเรียนรู้ทั้ 13 ฐานการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนยงัไดเ้กิดการทกัษะในการท างานร่วมกนัจากการ
แข่งขนักีฬาสีภายใน (Power Game) และกีฬาจงัหวดัคร้ังท่ี 12 เน่ืองจาก นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
รู้จกัการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  รู้จกัการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ มีผลงานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  (10 คะแนน ) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 94.77 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหค้รูบรรลุตามมาตรฐานท่ี 7 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1.การประชุมการจดัท าแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

การประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผน
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 2557 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

ครูอาจารยทุ์กท่าน 

2.อบรมการผลิตส่ือออนไลน์
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ครูเขา้รับการอบรมการจดัท าส่ือการเรียนรู้
ผา่นระบบออนไลน์ โดยอาจารยก์ลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยขีองโรงเรียนสระบุรีวทิยาคม
เป็นวทิยากร เพื่อใหค้รูน าความรู้ท่ีไดไ้ป
จดัท าส่ือการเรียนการสอนทางดา้น ICT  
ช่วยประหยดัเวลาในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียน 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3. มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

ครูท่ีปรึกษา มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล (SDQ) เพื่อใหท้ราบพื้นฐาน
ของนกัเรียนในปกครอง และเพื่อคดักรอง
จดันกัเรียนเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง  ครูท่ี
ปรึกษาคอยติดตามดูแลนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 
 

ครูท่ีปรึกษา 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

4. การเยีย่มบา้นนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้นออกเยีย่มบา้นนกัเรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อดูแลช่วยเหลือและรับทราบ
ปัญหาของนกัเรียน สะดวกต่อการประสานงาน
กบัผูป้กครองในกรณีท่ีนกัเรียนมีพฤติกรรมอนัไม่
พึงประสงค ์รวมทั้งน าขอ้มูลของนกัเรียนมา
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 

5. การวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวเิคราะห์ขอ้สอบ
เพื่อหาค่าเท่ียง ความตรงของขอ้สอบ และตดั
ขอ้สอบท่ีไม่ไดม้าตรฐานทิ้ง 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

6. การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้/Course Outline 

ใหค้รูอาจารยทุ์กท่านจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้/
Course Outline ภาคเรียน ละอยา่งนอ้ย 1 รายวชิา   
เพื่อใหค้รูผูส้อนเห็นแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

7. การวจิยัในชั้นเรียน ใหค้รูอาจารยทุ์กท่านประเมินนกัเรียนตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการสอน
โดยจดัท าวจิยัในชั้นเรียนในเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

1. กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
2. งานวจิยัเพื่อพฒันา
การศึกษา 

8. ครูปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิก
ท่ีดีต่อสถานศึกษา 

ครูปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในดา้น
การเรียนการสอน และงานพิเศษในหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ก าลงัความสามารถ จดัเตรียมการสอน 
อุปกรณ์  ส่ือ วสัดุประกอบการสอน  ตั้งใจสอน 
เขา้สอนตรงเวลา  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามระเบียบราชการ ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติดและ
อบายมุข  ส่ิงมึนเมา  อุทิศเวลาใหก้บัทางราชการ
อยา่งต่อเน่ือง เอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ ประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อแกไ้ข
พฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน ติดต่อ
ประสานงานและขอความช่วยเหลือ  ความ 

 ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหค้วามรู้
เฉพาะทางแก่นกัเรียน เช่น สถานีต ารวจ  
โรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ฯ 

 

9. การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนั
จดัท าแผนบูรณาการการเรียนการสอนในทุก
ระดบัชั้น เพื่อใหน้กัเรียนคิดอยา่งเป็นระบบ
ขั้นตอนเช่ือมโยงความรู้ขา้มกลุ่มสาระได้
อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งใหน้กัเรียนสร้างสรรค์
ช้ินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเป็น
รูปธรรม ลดภาระการท างานซ ้ าซอ้นของ
นกัเรียน 

ครูอาจารยทุ์กกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ี 7  คือ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  ส่งผลใหค้รูมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  มีความสามารถจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและตรงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยไีด ้ มีการอบรมเก่ียวกบัการจดัท าส่ือการเรียนรู้ผา่น
ระบบออนไลน์ใหก้บัครูอาจารย ์ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนสอนในรายวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบ   ท าใหโ้รงเรียน
มีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครูมีความสามารถในการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน   สามารถวดัและประเมินโดยใช้
เคร่ืองมือวดัผลท่ีหลากหลายและวดัประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง   ครูท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า    และแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค ติดตามนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์ ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองอยูเ่สมอเพื่อแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวใหดี้ข้ึน  ครูประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  มีรางวลัทั้งดา้นการสอนและความประพฤติ  
ไดแ้ก่ ครูดีไม่มีอบายมุข จากเครือข่ายองคก์รงดเหลา้  และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่ึงแสนครูดี จาก คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล (10 คะแนน ) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 8 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 100.0 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหบ้ริหารบรรลุตามมาตรฐานท่ี 8 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. บริหารโรงเรียนโดยใช้
หลกัการการมีส่วนร่วม 

ผูบ้ริหารโรงเรียนแนวคิดหลกัการบริหาร
โรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่ 
 - ยดึหลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน    
- ยดึหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน (SBM)    
-น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็น
ส่วนหน่ึงในการบริหารโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มี
ความโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่
ผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พดูจา
สุภาพ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น เขา้ร่วมกิจกรรมการ
กุศลและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อยา่ง  

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

 สม ่าเสมอ ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
ผูมี้คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย    
ปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความเล่ือมใสและปฏิบติัตาม   
เขา้ร่วมกิจกรรมฟังธรรมในวนัพระกบัครู
และนกัเรียน  ท าใหจิ้ตใจสงบ   แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รักในศิลปวฒันธรรม
ไทย ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. ผูบ้ริหารสามารถ บริหาร
จดัการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูอาจารยด์ าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม/งาน แผนงานต่าง ๆ 
ท่ีตั้งไว ้ศึกษาโครงการ/กิจกรรม/งานและ
อนุมติัให้ด าเนินงานตามท่ีเขียนไวใ้น
โครงการ/กิจกรรม/วตัถุประสงคก่์อใหเ้กิด
ผลดีแก่ทางราชการ  ช่วยขบัเคล่ือน
ระบบงานในสถานศึกษาใหด้ าเนินไปดว้ยดี  
แกไ้ขจุดบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจน
คล่ีคลายไปในทางท่ีดี นิเทศติดตามงานการ
เรียนการสอนของครู อาจารยแ์ละนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั พร้อมทั้งให้
ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน  ส่งเสริมใหมี้การจดัหา  จดัซ้ือ  จดัท า 
ส่ือประกอบการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยกีารสอน  ให้ครูอาจารยไ์ดใ้ชส่ื้อ
ประกอบการเรียนและการสอนเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 8 คือผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบต่อวชิาชีพครู  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ 
ใหค้วามเมตตา เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความมุ่งมัน่ใน
การส่งเสริมศกัยภาพในตนเองของนกัเรียน สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณา
การ ฝึกทกัษะทางดา้นอาชีพ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต   อุทิศเวลาเพื่อพฒันานกัเรียนใหป้ระสบ
ความส าเร็จในชีวติ จากผลงานเชิงประจกัษท่ี์นกัเรียนไดรั้บรางวลังานศิลปหตักรรมทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี  
และระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  รวมทั้งการแข่งขนักีฬาจงัหวดัสระบุรีเกม คร้ังท่ี 12   ตลอดจน
นกัเรียนสามารถสอบเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได ้  นอกจากน้ียงัใชห้ลกัธรรมา 
ภิบาลในดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาจนเป็นท่ีรักและเคารพของบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทัว่ไป  
ชุมชนช่ืนชม ยอมรับในความสามารถของผูบ้ริหาร รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ  ครูและนกัเรียนรักความเป็นไทย แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย  ใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน  
โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
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มาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 9 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 92.1 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหบ้ริหารบรรลุตามมาตรฐานท่ี 9 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อ
พฒันาโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนร่วมกบัคณะครูอาจารยแ์ละชุมชน
อ าเภอดอนพุดระดมทรัพยากรเพื่อพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน ดว้ยการจดังาน “ราตรี
ดอกพุดบาน” น ารายไดจ้ากการจดังานมาจดัซ้ือ
ครุภณัฑท์างการศึกษา อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนดนตรีไทย   หนงัสือ ต ารา 
ส าหรับการคน้ควา้ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

งานชุมชนสัมพนัธ์ 

2.ใหค้วามเห็นชอบในการ
จดัท าสาระหลกัสูตรและ
แผนปฏิบติัการประจ าปีของ 
สถานศึกษา  การจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง SAR 
 

 

- คณะกรรมการสถานศึกษาไดศึ้กษาและท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
สถานศึกษาแลว้พิจารณาความสอดคลอ้งของ
แผนปฏิบติัการประจ าปีกบัแผนพฒันาของ
สถานศึกษา ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ
ของสถานศึกษา  
- ศึกษาหลกัการ จุดหมาย โครงสร้างของ
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาความ
สอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหค้วามเห็นชอบในการ
จดัท าสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
- รับทราบผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ใหค้วามเห็นชอบในผลการ
ประเมินตนเอง และอาจใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.งานชุมชน
สัมพนัธ์ 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
 
 



79 

 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. ก่อตั้งสมาคมศิษยเ์ก่า
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

 เป็นการสร้างเครือข่าย ความ
เขม้แขง็ทางการศึกษา 

ศิษยเ์ก่าในแต่ละรุ่นรวมตวักนัก่อตั้งเป็นสมาคม
ศิษยเ์ก่าโรงเรียนดอนพุดวทิยา เพื่อช่วยกนั
พฒันาการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยการจดังาน 
“ราตรีดอกพุดบาน” น ารายไดจ้ากการจดังานมา
จดัซ้ือครุภณัฑท์างการศึกษา อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนดนตรีไทย   หนงัสือ 
ต ารา ส าหรับการคน้ควา้ในห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ 

-  สมาคมศิษยเ์ก่า 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 9 คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลใหโ้รงเรียนไดห้ลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตรงตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและผูเ้รียน  โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมจดัท าและรับทราบขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินการ  โรงเรียนมีการประเมินตนเอง (SAR) คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบผล
การประเมินของโรงเรียนและอาจใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได ้คณะครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมศิษยเ์ก่าร่วมมือกนั ระดมทุนเพื่อหารายไดใ้นการ
จดังานราตรีดอกพุดบาน คร้ังท่ี 2  ซ่ึงในการระดมทุนดงักล่าว ศิษยเ์ก่า  ผูป้กครอง ชุมชนในอ าเภอดอนพุด
และอ าเภอใกลเ้คียงใหค้วามร่วมมือและร่วมงานอยา่งพร้อมเพรียง รวมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมดงักล่าวจนงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี    
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร   กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน (10 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 10  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  95.0 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริม  ต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 10 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าและปรับปรุง
หลกัสูตร 

ประชุมบุคลากรภายในเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา พุทธศกัราช  2551 มีการประเมินผลการใช้
หลกัสูตร  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และCourse 
Outline ภาคเรียนละ 1 รายวชิา  

 กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
 

2. มีการนิเทศการสอน แต่งตั้งบุคลากรท าหนา้ท่ีนิเทศการสอนโดยด าเนินการ
จดัคณะกรรมการนิเทศจากหวัหนา้กลุ่มงาน เป็น 2 
กลุ่ม ด าเนินการนิเทศครูผูส้อนทุกคน  ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง   แลว้น าผลการนิเทศส่งกลุ่มบริหารงานวชิาการ   
จากนั้นมีการประชุมช้ีแจงผลการนิเทศใหแ้ก่บุคลากร
ทราบเม่ือส้ินภาคเรียน 

 กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
 

3. กิจกรรมชุมนุม เปิดกิจกรรมชุมนุมใหส้อดคลอ้งกบัฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 13 ฐาน ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

งานกิจกรรม
นกัเรียน 

4. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
ประกวดแข่งขนัในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

โรงเรียนไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นไดแ้สดง
ศกัยภาพ  ความสามารถของตนเอง ดว้ยการส่งนกัเรียน
เขา้ประกวดแข่งขนัในรายการต่าง ๆ เช่น การแข่งขนั
ดนตรีไทยประเภทเด่ียวและประเภททีม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย   การแข่งขนั
โครงงานคุณธรรม  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
การแข่งขนัการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย – หญิง  
ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  การแข่งขนัความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
โดยกิจกรรมเหล่าน้ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตวัเองตามความสามารถและความถนดัของ
นกัเรียนแต่ละคน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5.จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

คณะครูอาจารยเ์อาใจใส่ติดตามดูแลนกัเรียนทุกคนดว้ย
การไปเยีย่มบา้นเพื่อใหท้ราบถึงสภาพชีวติความเป็นอยู่
ของนกัเรียนและสภาพแวดลอ้มเพื่อท่ีครูจะไดเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผน สนบัสนุน ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนกัเรียน  ครูท่ีปรึกษามีการวเิคราะห์ผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล (SDQ)  เพื่อคดักรองนกัเรียน 

งานท่ีปรึกษาและ
งานแนะแนว 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 10  คือ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  มีการประเมินหลกัสูตรของ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา  มีการจดักระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น   

 ท าใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรกลุ่มสาระครบ 8 กลุ่ม มีหลกัสูตร
เพิ่มเติมเป็นรายวชิาตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีรายวชิาและกิจกรรมท่ีหลากหลายใหน้กัเรียน
ไดเ้ลือกเรียนตามสนใจและความถนดัของตนเอง    มีการจดัระบบนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนของ
ครู   น าผลการนิเทศการสอนไปวางแผนเพื่อพฒันาการสอนในคราวต่อไป   โรงเรียนยงัน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้และประกอบการจดัการเรียนการสอน   นกัเรียน
ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นทุนการศึกษา และไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ   
โรงเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและ
ชุมชนในการดูแลสอดส่อง และสอดประสานงาน เพื่อแกไ้ขพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน   
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

(10 คะแนน)  
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 11  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  98.0 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 11 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

ฝ่ายบริหารมีกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ทุกพื้นท่ีภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการ
เรียนรู้และเป็นโรงเรียน “สวนสวยโรงเรียน
งาม” ดงัรายการต่อไปน้ี 
1.ปลูกไมด้อกไมป้ระดบัภายในโรงเรียน 
2.ติดตั้งตะแกรงกนันกพิราบในหอประชุม 
 

งานอาคารสถานท่ี 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 3.จดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
4.จดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
5.ปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
6.ปรับปรุงพื้นโรงอาหารชัว่คราว 
7. ทาสีอาคารเรียน ห้องเรียนและอาคาร
ประกอบ 
8. ขยายถนนคอนกรีตทางเขา้โรงเรียนดา้นทิศ
ตะวนัตกใหก้วา้งข้ึน 
9.จดัสร้างส้วมนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 
10.ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววทิยา คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
11. ปรับปรุงหอ้งพิเศษ ไดแ้ก่ หอ้งธุรการ หอ้ง
วชิาการ 
12. สร้างร้ัวโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
13. ปรับปรุงระบบประปา  ระบบไฟฟ้า 

 

2. จดัเวรยาม จดัเวรยามรักษาความปลอดภยัทั้งกลางวนัและ
กลางคืน 

 ครูอาจารยทุ์กท่าน 

3. ตรวจสุขภาพนกัเรียน จดัใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง และตรวจฟัน จาก
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลดอนพุด 

 งานอนามยั
โรงเรียน 

4. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
และสุขศึกษา 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้พลศึกษา
และสุขศึกษา 

5. ตรวจวเิคราะห์สารเสพติด ทางโรงเรียนดอนพุดวทิยา ร่วมกบัสถานี 
ต ารวจภูธรอ าเภอดอนพุดและเจา้หนา้ท่ี 
สาธารณสุขอ าเภอดอนพุด  ตรวจปัสสาวะ
นกัเรียนทุกคน เพื่อตรวจหาสารเสพติดกบั
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง และติดตามผลการตรวจ 
ภาคเรียนละคร้ัง 

1. กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้พลศึกษา
และสุขศึกษา 
2. งานอนามยั
โรงเรียน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
6. ใหค้วามรู้ในเร่ืองวนิยัจราจร โรงเรียนเชิญเจา้หนา้ท่ีต ารวจจากสถานี

ต ารวจภูธรดอนพุด มาใหค้วามรู้ในตอนเชา้
เร่ือง วนิยัเก่ียวกบัการจราจร 

 งานอนามยั
โรงเรียน 

7. ดูแลความปลอดภยัขณะขา้ม
ถนนของนกัเรียน 

โรงเรียนประสานงานกบัสถานีต ารวจภูธร
ดอนพุดขอเจา้หนา้ท่ีต ารวจมาอ านวยความ
สะดวกและดูแลความปลอดภยัของนกัเรียน
ทุกคนในตอนเชา้และหลงัโรงเรียนเลิก 

 งานอนามยั
โรงเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 11  คือ  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ   ส่งผลให ้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีร่มร่ืน สวยงามไปดว้ยพนัธ์ุไมต่้าง 
ๆ โรงเรียนมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน เน่ืองดว้ยจดักิจกรรมปลอดขยะ สร้างส่ิงแวดลอ้ม ให้นกัเรียนแต่ละหอ้งเรียน
รับผดิชอบดูแลพื้นท่ีของตนเอง    สถานศึกษาจดัสร้างอาคารและสถานท่ีต่าง ๆ เพิ่มข้ึนหลายรายการ เช่น  
ติดตั้งตะแกรงกนันกพิราบในหอประชุม  จดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน   จดัสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ   ปรับปรุงพื้นโรงอาหารชัว่คราว   ทาสีอาคารเรียน 
หอ้งเรียนและอาหารประกอบ   ขยายถนนคอนกรีตทางเขา้โรงเรียนดา้นทิศตะวนัตกใหก้วา้งข้ึน  จดัสร้างหอ้ง
ส้วมนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง    ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ  ปรับปรุงหอ้งพิเศษ ไดแ้ก่ ห้องธุรการ หอ้งวชิาการ   สร้างร้ัวโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน   
ปรับปรุงระบบประปา เป็นตน้   หอ้งปฏิบติัการมีมุมความรู้  ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ มีการใหบ้ริการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผูเ้รียนนกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีส่ือการเรียนการ
สอนดา้น ICT ประจ าหอ้งปฏิบติัการ  นกัเรียนเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพร่างกายมากข้ึน รู้จกัเลือกบริโภค   ออก
ก าลงักายหลงัเลิกเรียนอยูเ่สมอ  
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(5 คะแนน) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 12 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  97.0 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 12 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัท ามาตรฐานสถานศึกษา ประชุมครูอาจารยใ์นการจดัท ามาตรฐาน

สถานศึกษาทั้ง 15  มาตรฐาน 
ครูอาจารยทุ์กท่าน 

2. ประกาศมาตรฐานและเกณฑ์
การศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนด าเนินการประกาศมาตรฐานและ
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

งานประกนั
คุณภาพ
สถานศึกษา 

3. จดัท าค าสั่งประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 

โรงเรียนจดัท าค าสั่งประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อ
รวบรวมมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นการ
จดัการศึกษา ดา้นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
 ดา้นมาตรการส่งเสริม 

งานประกนั
คุณภาพ
สถานศึกษา 

4.ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยใชเ้คร่ืองมือและ
วธีิการประเมินตามราย
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวบรวมเคร่ืองมือและ
ประมวลผลตามรายมาตรฐานและตวัช้ีวดัเพื่อ
สรุปคะแนนเป็นร้อยละ ในแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้ง รายงานวธีิการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5. จดัรายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

น าผลการประเมินภายในสถานศึกษามา
รวบรวมและประมวลผล จากนั้นน าผลมา
จดัท ารายงานประจ าปี SAR  เพื่อใหส้ามารถ
ต่อยอดพฒันาและปรับปรุงในส่วนท่ีเป็น
ขอ้บกพร่องของแต่ละมาตรฐาน 

งานประกนั
คุณภาพ
สถานศึกษา 

6. น าผลการประเมินมา
วางแผนพฒันาการศึกษา 

น าผลการประเมินภายในสถานศึกษามาจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อน าสภาพปัญหามา
จดัท าโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 

ครูอาจารยทุ์กท่าน 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 12  คือ  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ส่งผลให ้โรงเรียนมีมาตรฐานและเกณฑม์าตรฐานการศึกษา โรงเรียนสามารถ
บริหารจดัการโครงการ งานต่าง ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยผลของงานส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียนและ
สถานศึกษา  นอกจากน้ียงัน าผลของโครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ มาสรุปเป็นผลงานของสถานศึกษาและ
เผยแพร่ไปสู่ชุมชน ใหไ้ดรั้บทราบถึงการปฏิบติังานของโรงเรียน สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเอง (SAR) 
แจง้ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ อาจใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลของ SAR  เป็นผลสะทอ้นใหโ้รงเรียนเห็นภาพโดยรวมของการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  มาตรฐานใด
ท่ีดีแลว้ใหพ้ฒันาต่อยอดต่อไปส่วนมาตรฐานใดท่ียงัมีจุดบกพร่อง โรงเรียนตอ้งหาทางแกไ้ขดว้ยการท า
แผนปฏิบติัการข้ึนมารองรับการพฒันา 
 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(10 คะแนน) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 13 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  100  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 13 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูร่วม
ประชุมเพื่อเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษาเพื่อใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

 งานชุมชนสัมพนัธ์ 

2. ประชุมผูป้กครองนกัเรียน การประชุมผูป้กครองนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบพฤติกรรมและ
ความเป็นไปของนกัเรียนในความปกครอง
ของแต่ละชั้น  รวมทั้งรับทราบผลการเรียน
ของนกัเรียนแต่ละคน 

1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
2. กลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน 

3. จุลสารดอกพุดบาน โรงเรียนจดัท าจุลสาร “ดอกพุดบาน” เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนประจ าปีการศึกษา  2557  

งานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

4.ประชุมศิษยเ์ก่าเพื่อก่อตั้ง
สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนดอนพุด
วทิยา 

ครู อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่าร่วมกนัประชุม
ปรึกษาหารือในการก่อตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าเพื่อ
ระดมทุนน ามาพฒันาสถานศึกษา 
 

งานชุมชนสัมพนัธ์ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5. มีการนิเทศการสอน แต่งตั้งบุคลากรท าหนา้ท่ีนิเทศการสอนโดย

ด าเนินการจดัคณะกรรมการนิเทศจาก
หวัหนา้กลุ่มงาน เป็น 2 กลุ่ม ด าเนินการ
นิเทศครูผูส้อนทุกคน  ภาคเรียนละ 2 คร้ัง   
แลว้น าผลการนิเทศส่งกลุ่มบริหารงาน
วชิาการ  จากนั้นมีการประชุมช้ีแจงผลการ
นิเทศใหแ้ก่บุคลากรทราบเม่ือส้ินภาคเรียน 

 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 

6. ดูแลความปลอดภยัขณะขา้ม
ถนนของนกัเรียน 

โรงเรียนประสานงานกบัสถานีต ารวจภูธร
ดอนพุดขอเจา้หนา้ท่ีต ารวจมาดูแลความ
ปลอดภยัของนกัเรียนทุกคนในตอนเชา้และ
หลงัโรงเรียนเลิก 

งานอนามยัโรงเรียน 

7. ใหบ้ริการอาคารสถานท่ี  ส่ือ
วสัดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์แก่ชุมชน 

โรงเรียนใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแก่
ชุมชน เช่น เป็นสถานท่ีสอบของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอดอนพุด  เป็นสถานท่ีสอบ
ธรรมศึกษา สนามหลวง ของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาและ มธัยมศึกษาใน
อ าเภอดอนพุด  เป็นสถานท่ีประชุมอบรม
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  นอกจากน้ี 
ยงัใหบ้ริการ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี ป้ายนิเทศ ผา้ปูโตะ๊  ฯลฯ 

งานชุมชนสัมพนัธ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 13  คือ  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่งผลให ้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กลวธีิการสอน ความรู้ ส่ือการเรียน 
การสอนซ่ึงกนัและกนั ท าให้มีการพฒันาดา้นการเรียนการสอนมากข้ึน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยอ่ืน
มากมายท าใหไ้ดรั้บความรู้และมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน โรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน  การด าเนินงานของโรงเรียนไปสู่ชุมชน  
ชุมชนเห็นความส าคญัของโรงเรียนมากข้ึน ชุมชนไดรั้บความรู้จากบริการของโรงเรียน 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

(5 คะแนน) 
ผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 14 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  100   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 14 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัท าโครงการพฒันา
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 
เกิดคุณภาพตามนโยบายใน
ยคุปฏิรูปการศึกษา 

-จากการท่ีโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมของศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ
ยวุสถิรคุณ โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม  
โรงเรียนจึงจดัด าเนินการเพื่อพฒันาปลูกฝังค่านิยมให้
นกัเรียนยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ   ดว้ยการจดั
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
1. พฒันาคุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหาร ครู ลูกจา้ง
และนกัเรียน 
2. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด เด็กท า 
เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้โครงงานโดยให้
นกัเรียนน าปัญหาท่ีอยากแกแ้ละความดีท่ีอยากท ามา
จดัท าเป็นโครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงานพร้อมให้ 
ขอ้ติชมเพื่อแกไ้ขใหง้านสมบูรณ์ 

1. งานคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
 
 

2. จดัการประกวดมารยาท
งามและสนบัสนุนให้
นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัการ
ประกวดมารยาทไทยทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนจดัการประกวดมารยามไทย  มอบรางวลัให้
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน
กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  นอกจากนั้นยงั
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการ
ประกวดมารยาทไทยทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน 

 งานคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา
และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติัเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ ยิม้ไหวอ้ยา่งไทย 
และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ  มารยาทงาม  นกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  ไหวส้วย  ถูกวธีิ  ถูกกาลเทศะและ
เหมาะสมกบัระดบัของบุคคล ขณะเปล่ียนชัว่โมงเรียนนกัเรียนเดินแถวอยา่งเป็นระเบียบและ  ในขณะซ้ือ
อาหารนกัเรียนรู้จกัการเขา้แถว นกัเรียนมีจิตอาสาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เช่น นกัเรียนกลบัไป
พฒันาโรงเรียนท่ีนกัเรียนจบการศึกษามาในระดบัประถมศึกษา  นกัเรียนออกเยีย่มผูพ้ิการในหมู่บา้นตนเอง   
เป็นท่ีช่ืนชมแก่ผูพ้บเห็น สร้างความภาคภูมิในใหก้บันกัเรียนและสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 15 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  100 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 15 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าโครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ลดโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียงจนไดรั้บ
คดัเลือกเป็น “โรงเรียนตน้แบบ พลงังาน
เพื่อชีวติ  ลดโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียง” 
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) และกระทรวงพลงังาน 
2. ส่งนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เขา้
ร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทย
รักษป่์า รุ่นท่ี45”ณ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่  จดัโดย
มูลนิธิไทยรักษป่์า ในช่วงวนัท่ี 
21-28  มกราคม 2558   

ครูสมพิศ  เผอืกสอาด
และคณะครูทุกท่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

 

2.    พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีอุปถมัภโ์ดย 
ชมรมคนรักในหลวง  จงัหวดัสระบุรี 

ชมรมคนรักในหลวง จงัหวดัสระบุรี ให้
ความอนุเคราะห์งบประมาณในการ
จดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาของ 

คณะครูอาจารยทุ์กท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 เศรษฐกิจพอเพียง มีการถมดินปรับแต่ง
พื้นท่ีใหเ้หมาะสมเพื่อจดัสร้างบา้นของ
พอ่ในอนาคต  ปลูกพืชผกัสวนครัวปลอด
สารพิษ  จดัสร้างโรงเพาะเห็ด  จดัสร้าง
เรือนเพาะช าขยายกลา้ไม ้  จดัสร้างฐาน
คนเผาถ่าน  จดัสร้างฐานปุ๋ยหมกัชีวภาพ  

 

3. โครงการ คุณธรรมน าใจ 
สร้างวยัใสสู่สังคมดี(โรงเรียน
คุณธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จากการท่ีโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้
ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ โดย
มีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม  โรงเรียนจึง
จดัด าเนินการเพื่อพฒันาปลูกฝังค่านิยม
ใหน้กัเรียนยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม 
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และ
ประเทศชาติ   ดว้ยการจดักิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี 
1. พฒันาคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบ้ริหาร ครู ลูกจา้งและนกัเรียน 
2. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด 
เด็กท า เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้
โครงงานโดยใหน้กัเรียนน าปัญหาท่ีอยาก
แกแ้ละความดีท่ีอยากท ามาจดัท าเป็น
โครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงาน
พร้อมใหข้อ้ติชมเพื่อแกไ้ขใหง้าน
สมบูรณ์ 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ
และคณะครูทุกท่าน 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน  โดยโรงเรียนมีมาตรการส่งเสริม
ทางดา้น การลดสภาวะโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียง  ส่งผลให ้โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/งาน รองรับมาตรการ
ดงักล่าว และโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหไ้ดรั้บโล่ โรงเรียนตน้แบบพลงังานเพื่อชีวติ   ลดโลกร้อนดว้ยวถีิ
พอเพียง จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และกระทรวง
พลงังาน    ครูอาจารยมี์ความรู้  ความเขา้ใจและมองเห็นแนวทางปฏิบติัในเร่ือง การลดโลกร้อนและสามารถ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าว อยูใ่นระดบั ดี  ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนยงัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วม
ประชุม สัมมนา อบรม เขา้ค่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะโลกร้อน  นอกจากน้ี นกัเรียนไดน้ าแนวคิดจากการเขา้
ประชุม อบรม เขา้ค่าย มาต่อยอดดว้ยการคิดคน้โครงงาน เช่น โครงงานการท ากระดาษสาจากฟางขา้ว  
โครงงานตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์ โครงงานแผนท่ีวถีิพอเพียง  เป็นตน้     โรงเรียนจดักิจกรรมฐานการเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 13  ฐานการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จากการท าฐานการเรียนรู้ทั้ง 13 
ฐานการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการท าฐานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  นอกจากน้ีโรงเรียนไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ โดยมีเป้าหมาย
สร้างคนดีสู่สังคม  โรงเรียนจึงจดัด าเนินการเพื่อพฒันาปลูกฝังค่านิยมใหน้กัเรียนยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม 
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 

 

 


