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บทที ่ 3 
ผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา   2559    จ  าแนกตามมาตรฐานของ 

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

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  81.66 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 1 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ตรวจสุขภาพนกัเรียน จดัใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ
โดยเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลดอนพุด 

งานอนามยัโรงเรียน 

2. จดักิจกรรมใหค้วามรู้และฝึก
ลกัษณะนิสัยรักษาความ
สะอาดของช่องปากใหก้บั
นกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1,2 

สาธารณสุขอ าเภอดอนพุดร่วมกบัโรงเรียน
จดักิจกรรมการรักษาอนามยัสุขภาพช่อง
ปาก  โดยใหค้วามรู้และฝึกลกัษณะนิสัยให้
รักความสะอาดดว้ยการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก แปรงฟันหลงัอาหารโดยนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1,2  เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
พร้อมทั้งมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

งานอนามยัโรงเรียน 
และคณะกรรมการนกัเรียน 

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

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. งานอนามยัโรงเรียน 

4. รณรงคต่์อตา้นสารเสพติด วทิยากรจากสถานีต ารวจภูธรดอนพุดและ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอดอนพุดมาให้
ความรู้เก่ียวกบัโทษภยัของสารเสพติด  
เอดส์  และกฎหมายจราจรรวมทั้งรณรงคใ์ห้
ใชห้มวกกนัน็อค 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. งานอนามยัโรงเรียน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5. ร่วมแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 
66   ปีการศึกษา 2559 

ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 
ปีการศึกษา 2559  ในดา้นดนตรี  ศิลปะ 
งานฝีมือ จนไดรั้บรางวลัมากมายตามท่ี
ปรากฎ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
 

6. สนบัสนุนนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางดา้นดนตรี/
นาฎศิลป์ 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

7.นกัเรียนร่วมบริจาคโลหิต
ใหก้บัสาธารณสุขอ าเภอ 
ดอนพุด 

คุณครูและนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีมีอายคุรบ 18 ปีข้ึนไป ร่วม
บริจาคโลหิตใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
อ าเภอดอนพุด 

งานอนามยัและนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการเก็บขอ้มูลและการประเมิน  พบวา่  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ   มีสุขภาพจิตท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญัและมีทศันคติท่ีดีในเร่ือง 
ของการส่งเสริมสุขภาพ   ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ผลการตรวจสุขภาพ น ้าหนกั
ส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยูใ่นเกณฑดี์   รู้จกัดูแลตนเองใหป้ลอดจากส่ิงเสพติด อุบติัภยั
และอบายมุขต่าง ๆ  นอกจากนั้น  นกัเรียนยงัมีจิตสาธารณะร่วมบริจาคโลหิตใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
อ าเภอดอนพุด 

ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ เห็นคุณค่าในตนเอง  
 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   เห็นความส าคญัของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีบุคลิก
ร่าเริง  แจ่มใส  มีความตระหนกัเก่ียวกบัเร่ืองเพศศึกษา สามารถปฏิบติัตนต่อเพศตรงขา้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น  นกัเรียนมีผลงานดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา   นนัทนาการ มากมายทั้งระดบั
โรงเรียน  ระดบัจงัหวดัและระดบัภาคเป็นท่ีประจกัษ์ และโรงเรียนยงัไดรั้บรางวลัสถานศึกษาดีเด่นดา้น
วฒันธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น  ประจ าปี 2559 
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มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ (5 คะแนน ) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ  86.63 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. จากการด าเนินงานในเร่ืองโครงการพลงังาน
เพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียงอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ส่งผลใหน้างสาวสมพิศ
เผอืกสอาด ครูวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษไดรั้บ
คดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงพลงังานและบริษทัผลิตไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นครูตน้แบบ “ตน้ทาง
ความรู้โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน 
ดว้ยวถีิพอเพียง” 
 

ครูสมพิศ   
เผอืกสอาดและคณะครู
ทุกท่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

 

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
(ค่ายคุณธรรม) 

1.จดัค่ายคุณธรรมใหก้บันกัเรียนทุกคน ณ  ศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วดัสีกุก  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ฝึกใหน้กัเรียนเจริญภาวนา 
สมาธิ เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมใหก้บั
นกัเรียน 
2. จดักิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาใหก้บันกัเรียน
ใหน้กัเรียนเกิดศรัทธาในศาสนาพุทธ และร่วม
กิจกรรมเขา้วดั ฟังธรรม ท าบุญ ตกับาตร ขา้วสาร
อาหารแหง้ในวนัส าคญัทางศาสนา 
 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียนและคณะครูทุก
ท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 3. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด เด็กท า 
เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้โครงงานโดยให้
นกัเรียนน าปัญหาท่ีอยากแกแ้ละความดีท่ีอยากท า
มาจดัท าเป็นโครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงานให้ขอ้ติชม
เพื่อแกไ้ขใหง้านสมบูรณ์ 
 

 

3. กิจกรรมวนัพอ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

-วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั “5 ธนัวามหาราช”  โรงเรียนดอนพุด
วทิยา จดักิจกรรมวนัพ่อ  มีการลงนามถวายพระ
พรแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์มีการจดันิทรรศการเก่ียวกบัพระ
ราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ี
ทรงท าเพื่อปวงชนชาวไทย มีการคดัเลือกและยก
ยอ่งพอ่ตวัอยา่งในแต่ละระดบัชั้นเรียนเพื่อใหลู้ก
ไดแ้สดงมุทิตาจิตดว้ยการกราบแสดงความรัก  
สร้างความปลาบปล้ืมใจแก่ผูเ้ป็นพอ่ยิง่นกัรวมทั้ง
เป็นการสร้างสายใยแห่งความรักในครอบครัว 

-กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

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

-กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

5. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม

ความมีคุณธรรม จริยธรรม

ใหก้บันกัเรียน 

 

- ใหน้กัเรียนนัง่สมาธิก่อนเขา้เรียน สวดมนตห์ลงั
เลิกเรียนทุกวนัและทุกวนัศุกร์สุดสัปดาห์  โดยมีครู
เวรใหก้ารอบรมเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติตนเป็นคนดี  ความเป็นผูน้ า ความมีน ้าใจ 
เพื่อใหน้กัเรียนน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั  
เป็นตน้ 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จกัการ
ท าบุญ ตกับาตร ไปวดัท าบุญในวนัพระ นกัเรียนจะ
ไดมี้จิตใจท่ีดีงาม 

- งานกิจการนกัเรียน 
-ครูเวรทุกท่าน 

6. การออมเงิน -ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นออมเงินโดยการ
ฝากเงินกบัธนาคาโรงเรียน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
โรงเรียนคอยรับฝากเงินท่ีโรงเรียน การออมน้ีเป็น
การฝึกใหเ้ป็นผูรู้้จกัการใชจ่้าย การเก็บออม  รู้จกั
วางแผนการใชเ้งินอยา่งเป็นระบบและเห็นคุณค่า
ของเงิน 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 

7. ฝึกใหน้กัเรียนมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม  

ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นท ากิจกรรมจิตอาสา 
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใหมี้น ้าใจ ช่วยเหลือ
สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เช่น ใหบ้ริการ
เสริฟน ้างานอุปสมบท  งานมงคลสมรส  งาน
ฌาปนกิจศพ ฯลฯ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายร่วมบริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดและ
โรงพยาบาลดอนพุดเพื่อช่วยเหลือชีวติผูอ่ื้น 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 

8. โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตตาม
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกนัการทุจริต” ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีการส่งครูและนกัเรียน
แกนน าเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัโรงเรียนสุจริต  มี
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริตให้เป็น
วถีิในโรงเรียนและชุมชนร่วมทั้งสร้างเครือข่าย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตระหวา่งโรงเรียนและชุมชนให้
เป็นรูปธรรมและมีความย ัง่ยืน 

นางสางชูชีพ 
ศรีโชติและนกัเรียน
แกนน า 
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กิจกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 
9. จดัท าโครงการ
เสริมสร้างพฤติกรรมความ
ประพฤติของนกัเรียน 

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนตอบสนองอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียนคือ  ยิม้ไหว ้อยา่งไทย  โดยรุ่นนอ้งรู้จกั
เคารพรุ่นพี่ 
2.รณรงคเ์สริมสร้างระเบียบวินยัใหก้บันกัเรียนใน
เร่ือง การแต่งกาย  ชูส้าว  การทิ้งขยะ  การเดินแถว 
การวางรองเทา้  การน าขวดน ้ ามารร.ทุกวนั การท า
ความสะอาดพื้นท่ี 
3.ด าเนินกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโดยคดักรองนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่ม
เส่ียง กลุ่มปกติ   และคอยเฝ้าระวงัพฤติกรรมชูส้าว 
โรคเอดส์  อบายมุข 

- งานกิจการนกัเรียน 
-คุณครูทุกท่าน 

 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั รักความสะอาด  ประหยดั อดออม มิจิตสาธารณะ รู้จกัเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของสังคม  มิจิตเมตตา เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
ยอมรับความคิดต่าง และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตระหนกัรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มนั้น  
นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เห็นไดว้า่ จากการท่ีโรงเรียนจดัสร้างและปรับซ่อม อาคารสถานท่ีต่าง 
ๆ เพิ่มข้ึนหลายแห่ง นกัเรียนเห็นความสวยงามของอาคาร ของสถานท่ี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
โรงเรียนสร้างข้ึนใหม่ จึงเกิดจิตส านึก ร่วมกนัดูแลและท าความสะอาดพื้นท่ี  ท าใหโ้รงเรียนมีความร่มร่ืน 
สะอาด สวยงามและมีความปลอดภยั นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นอยา่งดี มาสายนอ้ยลง  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เม่ือเก็บเงินและทรัพยสิ์นมีค่าได ้จะน าส่งใหคุ้ณครูเพื่อประกาศหาผูเ้ป็นเจา้ของ  มีการ
ลงบนัทึกความดีสร้างความภาคภูมิใจใหน้กัเรียน นกัเรียนทุกคนฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียน   นอกจากน้ี 
นกัเรียนยงัตระหนกัถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  จึงท าใหมี้พฤติกรรม ประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ โดย
เม่ือออกจากห้องเรียนก็จะปิดพดัลม ปิดไฟฟ้า ใชน้ ้าอยา่งรู้ค่า ไม่เปิดน ้าทิ้งไว ้ ใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าโดยใช้
ครบทั้งสองหนา้   แต่งกายสะอาด เรียบร้อยและถูกระเบียบ จนโรงเรียนไดรั้บค าช่ืนชมจากชุมชน  
 จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน ท าให้เป็นท่ียอมรับกบั
ชุมชนภายนอก จนโรงเรียนไดรั้บใหเ้ป็นท่ีศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 
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มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  (5 คะแนน) 
 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  77.95 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 3 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัท าโครงการหอ้งสมุดมี
ชีวติ 
 

หอ้งสมุดจดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   
ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ร่วมกบั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จดัป้าย
นิเทศวนัส าคญัและเร่ืองน่ารู้  แข่งขนั
ตอบปัญหาความรู้รอบตวั  ตอบปัญหา
ภาษาองักฤษ ภาษาจีนหนา้เสาธง  
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี  กิจกรรม
สัปดาห์หอ้งสมุด กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาองักฤษและเทศกาลคริสตม์าส 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่และวนัต่อตา้นยาเสพ
ติดโลก  กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 

1. งานหอ้งสมุด 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่าง ประเทศ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

2. จดัท าหอ้งภูมิปัญญาไทย จดัท าหอ้งภูมิปัญญาไทยใหน้กัเรียนได้
ศึกษาหาความเป็นอยูข่องคนในอ าเภอ
ดอนพุด จากอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น แห  ไซ 
เตารีดโบราณ เป็นตน้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้
ร่วมแข่งขนัในกิจกรรมรักการ
อ่านทุก ๆ กิจกรรม 

งานหอ้งสมุดร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วม
แข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรัก
การอ่าน เช่น การท าหนงัสือเล่มเล็ก  การ
เขียนเรียงความ  จนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
มากมายตามท่ีปรากฎนอกจากน้ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไดจ้ดัมุมตอบ
ค าถามภาษาองักฤษเพื่อใหน้กัเรียนคน้ควา้
หาค าตอบดว้ยตวัเองเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

งานหอ้งสมุดและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพทกัษะการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคดัเลือก
นกัเรียนในระดบัชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 
ท่ีอ่านและเขียนไม่คล่องมาสอนซ่อมเสริม
ในช่วงหลงัสอบปลายภาคเป็นเวลา 1
สัปดาห์  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้
ดียิง่ข้ึน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  งานแนะ
แนว 

5.จดักิจกรรมลดเวลเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 

โรงเรียนจดักิจกรรมตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” โดยเนน้ 4H ไดแ้ก่ Head  Heart 
Hand  และ Health  ไดแ้ก่ กิจกรรมทกัษะ
อาชีพ อาหารไทย ขนมไทย จกัสาน  
พบัเหรียญ  พวงมะโหด ซ่ึงส่งเสริมให้
นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์ยทููป และ
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนเกิดทกัษะ
ความช านาญ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกั
ดดัแปลงผลงานใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
รู้จกัศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั   มีทกัษะในการอ่าน  
ฟัง   ดู  พดู  เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนนอกจากใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาแลว้ ยงัใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอีกดว้ย  ดงัน้ี 

1. พิพิธภณัฑธ์รณีวทิยาเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัปทุมธานี นกัเรียนทศันศึกษาจากการดู หูฟัง มือ 

สัมผสั ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการก าเนิดของโลก   น ้ามนัปิโตรเลียม  น ้าบาดาล  ไดโนเสาร์สายพนัธ์ุต่าง ๆ 
พืชในยคุดึกด าบรรพท่ี์ววิฒันาการมาจนถึงยคุปัจจุบนั เป็นตน้ 

2. หออคัรศิลปิน  จงัหวดัปทุมธานี  นกัเรียนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ 

เช่น วรรณศิลป์  ประติมากรรมศิลป์   จิตรกรรมและอ่ืน ๆ 
3. ศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนา วดัสีกุก  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  นกัเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติั 

ศีล เจริญภาวนา  การนัง่สมาธิ  การเดินจงกลม  ท าใหน้กัเรียนมีจิตใจท่ีสงบมากข้ึน 
4. ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต   จงัหวดัปทุมธานี   นกัเรียนไดศึ้กษาเทคโนโลยอีวกาศ 

กบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
5. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   เป็นโครงการ  “ท่องรอยกรุงรัตนโกสินทร์   ศาสตรศิลป์แผน่ดิน 

สยาม”   เป็นโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีน านกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไปศึกษาประวติัความเป็นมาของ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม    

6. ศูนยอ์บรมโรงงานไฟฟ้าบางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นการจดัค่ายเยาวชนอนุรักษท์รัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝ่ัง คร้ังท่ี 2  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7. โรงเรียนชลกนัยานุกลู   จงัหวดัชลบุรี เป็นการอบรมนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นดนตรี   

นาฎศิลป์  ทศันศิลป์ 
8. ค่ายการเงิน  “TISCO   financial   Camp.”  ท่ีธนาคารทิสโก ้ ส านกังานใหญ่  กรุงเทพ ฯ 
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มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล  (5 คะแนน)  

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  76.56 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 4 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. การแข่งขนัทกัษะ การฟัง 
พดู อ่าน เขียน ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจดั
กิจกรรมแข่งขนั การตอบปัญหาความรู้ทัว่ไป
เป็นภาคภาษาองักฤษทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขนั 
Crossword  ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการคิดวเิคราะห์รู้
วงและความหมายค าศพัท ์มีการวางแผนแบบมี
ขั้นตอนในการท ากิจกรรม  กลา้พดูส่ือสารเป็น
ภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

2. แข่งขนัทกัษะวชิาการและ
ความสามารถพิเศษทางดา้น
การร้องเพลง การแสดงละคร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรมวนั
สุนทรภู่ มีการแข่งขนัตอบปัญหาภาษาไทย การ
แข่งขนัวาดภาพจากกลอน  แต่งค าประพนัธ์  
เขียนเรียงความ  เขียนค าขวญั  ค  าคมต่าง ๆ  
ส านวนสุภาษิต เป็นวธีิการส่งเสริมใหน้กัเรียน
คิด วเิคราะห์ รักความเป็นไทย รักภาษาไทย 
และใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

3. จดักิจกรรมลดเวลเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โดยเนน้ 4H ไดแ้ก่ Head  Heart Hand  และ 
Health  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ดัสินใจอยา่งมี
เหตุมีผล เช่น  กิจกรรมสนุกคิดกบัวทิยาศาสตร์   
ครอสเวิร์ดแสนสนุก  เป็นตน้ 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

4.  แข่งขนัทกัษะวชิาการ
และความสามารถพิเศษของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จดักิจกรรมการ
แข่งขนั สัปดาห์วทิยาศาสตร์ มีการแข่งขนัตอบ
ปัญหาวทิยาศาสตร์ทั้งระดบัม.ตน้และม.ปลาย 
การแสดง Science  show   การประกวดการแต่ง
กายดว้ยเศษวสัดุเหลือใช ้ การใบค้  าระหวา่งครู
และนกัเรียน  เป็นตน้ 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

5. โครงงานคุณธรรม จากการท่ีโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนยโ์รงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ ซ่ึงมีเป้าหมายสร้าง
คนดีสู่สังคม  โรงเรียนจึงจดักิจกรรมส่งเสริม
การคิดอยา่งเป็นระบบผสมผสานกบัการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ในรูปการจดัท า
โครงงานคุณธรรมของนกัเรียนโดยแบ่งเป็น
คณะสี 4 สี โครงงานคุณธรรมน้ีเป็น
กระบวนการใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการ
ของตนเอง มีการก าหนดเป้าหมายและตดัสินใจ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลรวมทั้งมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท่ี์จะท าความดีให้แก่โรงเรียนและ
สังคม  

กลุ่มบริหารกิจการ
นกัเรียน 

6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคิดวเิคราะห์
ต่าง ๆ  

โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพใน
ดา้นการคิด วเิคราะห์  สังเคราะห์ดว้ยการเขา้ร่วม
การแข่งขนัในเวทีต่าง ๆ เช่น  ค่ายคน้หาตวัตนท่ี
ใช่ อนาคตไกลแน่    ค่ายเยาวชนโตโยตา้ ลด
เมืองร้อน ดว้ยมือเรา  ค่ายการเงิน TISCO  
financial     ค่ายเยาวชนอนุรักษท์รัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง   ค่ายนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ดา้นดนตรี  นาฎศิลป์ ทศันศิลป์ 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 

 
 
 



54 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายมาตรฐานท่ี 4  ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการ
ใชภ้าษาทั้ง ฟัง  พดู  อ่าน เขียน และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติ สมเหตุสมผล   โดยดูไดจ้ากนกัเรียนมีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  เช่น 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่   กิจกรรมสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขนัคณิตคิดเร็ว   กิจกรรมการแข่งขนั
ตอบปัญหาภาษาองักฤษ  กิจกรรมการแข่งขนัเกมต่อศพัทภ์าษาองักฤษ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
เป็นตน้   นกัเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไดอ้ยา่งมีขั้นตอน เป็นระบบเหมาะสมกบัวยั  มี
ความคิดเป็นของตนเอง ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน   มีความคิดสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์
กวา้งไกลสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งหลากหลายและน าเสนองานดว้ยความภาคภูมิใจ 
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มาตรฐานที ่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร  (5 คะแนน) 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐาน

ท่ี 5 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดักิจกรรมยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET)  

- ครูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น 
ช่วยกนัวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อหา
จุดอ่อน จุดแขง็ท่ีควรพฒันา 
- ช้ีแจงใหผู้ป้กครองและนกัเรียนเห็น
ความส าคญัของการสอบ O – NET ใหน้กัเรียน
เกิดความตระหนกัในการคน้ควา้หาความรู้
ใหแ้ก่ตนเองมากท่ีสุด  
-จดัครูพิเศษและวทิยากรภายนอกมาสอนเสริม
ใหค้วามรู้กบันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3,6 ก่อนสอบ O – NET หน่ึงสัปดาห์ 
-จดัตารางใหค้รูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้
หมุนเวยีนสอนเสริมใหก้บันกัเรียน 
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6 ในช่วงเชา้ 
7.30-8.30 ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 
-ครูอาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรก
ความรู้เพิ่มเติมเป็นการสอนเสริมนกัเรียนเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ก่อนสอบ 
O-NET 

1. กลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 
2. ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคิด
วเิคราะห์ต่าง ๆ  

โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพ
ในดา้นการคิด วเิคราะห์  สังเคราะห์ดว้ยการเขา้
ร่วมการแข่งขนัในเวทีต่าง ๆ เช่น  ค่าย
ภาษาองักฤษแบบเขม้   การแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3.ตอบปัญหาภาษาองักฤษ
และภาษาจีน หนา้เสาธงใน
ตอนเชา้ 
 

- จดักิจกรรมตอบปัญหาภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนหนา้เสาธงใหก้บันกัเรียนเดือนละ 1 
คร้ัง เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนใชท้กัษะการพดู การ
ฟัง กลา้แสดงออก คิดวเิคราะห์หาค าตอบ 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

4. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ทกัษะการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคดัเลือกนกัเรียน
ในระดบัชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 
ท่ีอ่านและเขียนไม่คล่องมาสอนซ่อมเสริม
ในช่วงหลงัสอบปลายภาคเป็นเวลา 1สัปดาห์  
เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  งานแนะ
แนว 

4. จดักิจกรรมลดเวลเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โดยเนน้ 4H ไดแ้ก่ Head  Heart Hand  และ 
Health  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ดัสินใจอยา่งมี
เหตุมีผล เช่น  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว    ครอสเวิร์ด 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 

5. สนบัสนุนใหน้กัเรียนได้
เขา้ร่วมแข่งขนัในกิจกรรม
รักการอ่านทุก ๆ กิจกรรม 

งานหอ้งสมุดร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักการอ่าน 
เช่น การท าหนงัสือเล่มเล็ก  การเขียนเรียงความ  
จนนกัเรียนไดรั้บรางวลัมากมายตามท่ีปรากฎ
นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไดจ้ดัมุมตอบค าถาม
ภาษาองักฤษเพื่อใหน้กัเรียนคน้ควา้หาค าตอบ
ดว้ยตวัเองเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง 

งานหอ้งสมุดและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6. นโยบายโรงเรียนปลอด 
0 , ร, มส อยา่งมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีกระบวนการคดักรองนกัเรียนท่ีมี
ความเส่ียงในการไดผ้ลการเรียนเป็น 0 , ร, มส 
และร่วมมือกบัผูป้กครอง ครูผูส้อนในการ
ติดตามแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีความเส่ียง 0 , ร, มส ท า
ใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จบ
การศึกษาครบ 100 %  

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
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ผลการด าเนินงาน 
นกัเรียนยงัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  ผลการทดสอบมาตรฐานระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3,6   ยงัไม่ไดม้าตรฐาน  แต่โรงเรียนไดด้ าเนินการจดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาผลการทดสอบมาตรฐานทั้งระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6     
 ดว้ยวธีิการสอนเสริมความรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในช่วงเชา้ 7.30 – 8.30 ทุกวนัก่อนสอบ  1  เดือน   
การสอนเสริม O-NET โดยอาจารยจ์ากโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง    ส่งเสริมใหน้กัเรียนท าขอ้สอบ O-NET และ
ขอ้สอบอ่ืน ๆ เพื่อใหคุ้น้เคยกบัโจทยค์  าถามและวธีิการไดม้าซ่ึงค าตอบ  จดัค่ายเยาวชนอนุรักษท์รัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง   จดัค่ายวทิยาศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการเรยนรู้ เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศกบัการ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั     จดัท าโครงการ “ท่องรอยกรุงรัตนโกสินทร์  ศาสตร์ศิลป์แผน่ดินสยาม” ณ 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จดักิจกรรมค่ายพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย   จดัสอนโครงงานคุณธรรมและ
วชิาการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น  เพื่อพฒันาการคิดวเิคราะห์ท่ีจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยงัด าเนินนโยบาย นโยบายโรงเรียนปลอด 0 
, ร, มส อยา่งมีคุณภาพ  มีกระบวนการคดักรองและแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงในการไดผ้ลการเรียนเป็น 0 
, ร, มส ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จบ
การศึกษาครบ 100 % 
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มาตรฐานที ่ 6  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติทีด่ี
ต่ออาชีพสุจริต (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  6  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย   82.55  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี 6 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัท าโครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยโรงเรียนดอนพุดวทิยาเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิ
พอเพียง ของบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงพลงังาน และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินงานในเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวเดียวกนัโรงเรียนจึง
จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จดัตั้งเป็นฐาน
การเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้  โดยแต่ละฐานนกัเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากฐานไปประยกุตไ์ดใ้น
ชีวติประจ าวนั ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ทั้ง 
8 ฐาน มีดงัน้ี 
 1. ฐานปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ                       
 2. ฐานเผาถ่าน                    3.เพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้         
 4. ฐานผกัปลอดสารพิษ      5. ฐานพลงังานทดแทน       
6. ฐานไมผ้ล                        7. ฐานเพาะเห็ด      
8. ฐานการเล้ียงปลาน ้าจืด     
แต่ละฐานฝึกใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียนได ้นกัเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่วนรวมสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัไปประยกุตใ์น
ประจ าวนั   
 

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี
- ครูท่ีปรึกษาประจ าฐาน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2.กิจกรรมสัปดาห์
อาชีพ 

โรงเรียนจดักิจกรรมตลาดนดัอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รู้จกัวธีิการหารายไดร้ะหวา่งเรียน จากอาชีพท่ีตน
สนใจ  รู้จกัวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ มี
ทกัษะในการท างาน  รักการท างาน มุ่งมัน่ในการ
ท างานจนส าเร็จ  มีการจดัท าบญัชีรับ – จ่าย มีการ
ท างานเป็นทีมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3. ท างานเป็นกลุ่มและ
ภาคภูมิใจในผลงาน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหน้กัเรียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึก
ใหน้กัเรียนยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและรู้จกั
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีความอดทนในการ
ท างานร่วมกนั  น าผลงานมารวบรวมเป็นแฟ้มและ
จดัแสดงผลงานท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนหรือท่ีตนมีส่วนร่วม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 

4. จดักิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  มี
การจดักลุ่มสนใจในงานทกัษะอาชีพ  เช่น กลุ่ม
อาหารไทย  กลุ่มอาหารหวาน  กลุ่มย  าสารพดั  
กลุ่มพบัเหรียญ ซ่ึงนกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้
จากกิจกรรมไปประยกุตส์ร้างรายไดแ้ละเป็นอาชีพ
ต่อไปในอนาคต 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

5.กิจกรรมลูกเสือจิต
อาสาเพื่อพอ่หลวง 

โรงเรียนไดน้ าลูกเสือในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน  10  คน ไปท าจิตอาสา ในการดูแลใหค้วาม
สะดวกในเร่ือง น ้าด่ืม  อาหาร ใหแ้ก่ประชาชนท่ีไป
กราบพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกษ 

อาจารยป์ฏิมา  ปาลศรี
และอาจารยช์นมนิ์ภา 
รักขาว 
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ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายมาตรฐานท่ี 6  ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   เช่น จากการเรียนรู้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ   กิจกรรมสัปดาห์อาชีพ    กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”    กิจกรรมเหล่าน้ี
ลว้นส่งเสริมให ้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนเกิดเป็นองคค์วามรู้แบบยัง่ยนืติดตวัไป  สามารถใชค้วามรู้ใน
การประกอบอาชีพได ้ รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีเหตุมีผล มุ่งมัน่ในการท างานและพฒันางานใหมี้
ความกา้วหนา้   รู้จกัการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  รู้บทบาทการเป็นทั้งผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี   มีความสามคัคีในหมู่คณะ และมีผลงานเชิงประจกัษซ่ึ์งสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่นกัเรียน 
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มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  (10 คะแนน ) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  92.93 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหค้รูบรรลุตามมาตรฐานท่ี 7 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1.การประชุมการจดัท าแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

การประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผน
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

ครูอาจารยทุ์กท่าน 

2. อบรมภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารขั้น
พื้นฐาน 

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาจีนในการส่ือสาร
ขั้นพื้นฐานทั้งในหอ้งเรียนและใน
ชีวติประจ าวนัเพื่อใหค้รูมีความรู้และมี
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3. มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

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

ครูท่ีปรึกษา 

4. การเยีย่มบา้นนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้นออกเยีย่มบา้น
นกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อดูแลช่วยเหลือ
และรับทราบปัญหาของนกัเรียน
ประสานงานกบัผูป้กครองในกรณีท่ี
นกัเรียนมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์
รวมทั้งน าขอ้มูลจากการเยีย่มบา้นนกัเรียน
มาประกอบการพิจารณาช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ครูท่ีปรึกษาทุก
ระดบัชั้น 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5. การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้/Course Outline 

ใหค้รูอาจารยทุ์กท่านจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ชนิดเตม็รูปแบบ จ านวน 1 
รายวชิา และชนิด Course Syllabus ทุก
รายวชิาท่ีสอน   เพื่อใหค้รูวางแนวทางใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
เลือกเน้ือหาสาระ  การใชส่ื้ออยา่ง
หลากหลายประกอบการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล    มีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

6.อบรมการการจดัท าขอ้สอบ
และน าขอ้สอบจากคลงัขอ้สอบ
ของ DLIT มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
 

โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรดว้ยการจดั
อบรมการจดัท าขอ้สอบ และน าขอ้สอบ
จากคลงัขอ้สอบในระบบ DLIT มาใชเ้พื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

7. ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 

ครูปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้ง
ในดา้นการเรียนการสอน และงานพิเศษ
ในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ จดั
เตรียมการสอน อุปกรณ์  ส่ือ วสัดุ
ประกอบการสอน  ตั้งใจสอน  เขา้สอน
ตรงเวลา  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามระเบียบราชการ ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพ
ติดและอบายมุข  ส่ิงมึนเมา  อุทิศเวลา
ใหก้บัทางราชการอยา่งต่อเน่ือง เอาใจใส่
ดูแลนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ประสานงาน
กบัผูป้กครองเพื่อแกไ้ขพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคข์องนกัเรียน 

 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
8. ครูพฒันาตนเองดว้ยการเขา้
ไปเรียนรู้ดว้ยระบบ TPEP  
 Online และท าแบบทดสอบ
ดว้ยตนเอง 

ครูทุกคนพฒันาตนเองดว้ยการเขา้ศึกษา
กลุ่มวชิาต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ อยา่งนอ้ย 
3 รายวชิา ในระบบ TPEP  Online  เม่ือ
เรียนจบแลว้ มีการท าแบบทดสอบหลงั
เรียนใหไ้ดค้ะแนนผา่นตามเกณฑ ์ จะได้
ใบเกียรติบตัร 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ี 7  คือ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  ส่งผลใหค้รูมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  มีความสามารถจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยไีด ้ มีการอบรมเก่ียวกบัการจดัท าขอ้สอบและ
คลงัขอ้สอบผา่นระบบออนไลน์ใหก้บัครูอาจารย ์ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนสอนในรายวชิาท่ีตนเอง
รับผดิชอบ   ท  าใหโ้รงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครูพฒันาตนเองดว้ยการเขา้ไปเรียนรู้ดว้ยระบบ 
TPEP   Online และท าแบบทดสอบดว้ยตนเอง    ครูมีความสามารถวดัและประเมินผลโดยใชเ้คร่ืองมือวดัผล
ท่ีหลากหลายและวดัประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง   ครูท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า  และแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค  ติดตามนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ 
ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองอยูเ่สมอเพื่อแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวใหดี้ข้ึน  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี   ใหค้วามใกลชิ้ดกบันกัเรียนเป็นอยา่งดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  มีรางวลัครูผู ้
ฝึกสอนนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออกคร้ังท่ี  66 จาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล (10 คะแนน ) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 8 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 97.70 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหบ้ริหารบรรลุตามมาตรฐานท่ี 8 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. บริหารโรงเรียนโดยใช้
หลกัการการมีส่วนร่วม 

ผูบ้ริหารโรงเรียนแนวคิดหลกัการบริหาร
โรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่ 
-การแบ่งกลุ่มบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม
งาน ใชก้ารกระจายอ านาจ และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการสถานศึกษาร่วมกนั 
 -น าการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็น
ส่วนหน่ึงในการบริหารโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

2. มีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ในการ
พฒันาโรงเรียนและพฒันาผูเ้รียนมีความ
มุ่งมัน่ในการส่งเสริมศกัยภาพในตนเอง
ของนกัเรียน สนบัสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
เขา้แข่งขนัในเวทีต่าง ๆ สร้างประสบการณ์
ท่ีดีใหเ้กิดกบันกัเรียน   นกัเรียนมีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออกในเวทีต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม  เห็นศกัยภาพของตนเอง
มากข้ึน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

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 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 ระบบงานในสถานศึกษาใหด้ าเนินไป
ดว้ยดี  แกไ้ขจุดบกพร่องหรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจนคล่ีคลายไปในทางท่ีดี   นิเทศ
ติดตามงานการเรียนการสอนของครู 
อาจารยแ์ละนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและ
จริงจงั พร้อมทั้งใหค้  าปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ส่งเสริม
ใหมี้การจดัหา  จดัซ้ือ  จดัท า ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
การสอน  ใหค้รูอาจารยไ์ดใ้ชส่ื้อ
ประกอบการเรียนและการสอนเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 8 คือผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบต่อวชิาชีพครู  ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ  เพื่อให้
นกัเรียนเป็นคนดีและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมศกัยภาพ
ในตนเองของนกัเรียน   เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้แข่งขนัในเวทีต่าง ๆ สร้างประสบการณ์ท่ีดีใหเ้กิดกบั
นกัเรียน   นกัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกในเวทีต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  เห็นศกัยภาพของตนเอง
มากข้ึน  สนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี มีนโยบายใหน้กัเรียนปลอด  
0 , ร , มส    อุทิศเวลาเพื่อพฒันานกัเรียนใหป้ระสบความส าเร็จในชีวติ   จากผลงานเชิงประจกัษท่ี์นกัเรียน
ไดรั้บรางวลังานศิลปหตักรรมทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี และระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก    ตลอดจน
นกัเรียนสามารถสอบเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
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มาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 9 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  84.80 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหบ้ริหารบรรลุตามมาตรฐานท่ี 9 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ
ในการจดัท าสาระหลกัสูตร
และแผนปฏิบติัการประจ าปี
ของสถานศึกษา  การจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง 
SAR 
 

 

- คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ชุดใหม่  ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและท 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 

2. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูร่วมประชุม
เพื่อเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศึกษาเพื่อใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศึกษา 

 งานชุมชนสัมพนัธ์ 

3. ประชุมผูป้กครองนกัเรียน จดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ทราบพฤติกรรมและความเป็นไปของนกัเรียน
ในความปกครองของแต่ละชั้น  รวมทั้ง
รับทราบผลการเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 

1. กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
2. กลุ่มบริหารงาน
กิจการนกัเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 9 คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลใหโ้รงเรียนไดห้ลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตรงตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและผูเ้รียน  โรงเรียนมีแผนปฏิบติั
การประจ าปีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมจดัท าและรับทราบขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินการ  โรงเรียนมีการประเมินตนเอง (SAR) คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบผลการประเมินของโรงเรียนและอาจใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ใหข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการยา้ย ของครู – อาจารยภ์ายในสถานศึกษา ใหค้วาม
เห็นชอบเก่ียวกบัการการเก็บเงินระดมทุนเพื่อน ามาจา้งสาขาครูขาดแคลน  เจา้หนา้ท่ีส านกังาน    ครูสอน
ภาษาจีน  พนกังานขบัรถของโรงเรียน ท าให้องคก์รด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร   กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน (10 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 10  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  93.20 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริม  ต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 10 โดยด าเนินกิจกรรม 
ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าและปรับปรุง
หลกัสูตร 

ประชุมบุคลากรภายในเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา พุทธศกัราช  2551 มีการประเมินผลการใช้
หลกัสูตร มีการแทรกหลกัสูตรทอ้งถ่ินในแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน มีการจดัรายวชิาเพิ่มเติมโดยเนน้
ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ ของ
นกัเรียน  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และCourse  
Syllabus ในทุกรายวชิาท่ีปฏิบติัการสอน  

 กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
 

2. มีการนิเทศการสอน แต่งตั้งบุคลากรท าหนา้ท่ีนิเทศการสอนโดยใชห้วัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูนิ้เทศ สมาชิกภายในหมวด
ทุกคน และสรุปผลการนิเทศส่งใหห้วัหนา้กลุ่ม
บริหารงานวชิาการภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

 กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 
 

2. จดักิจกรรมลดเวลเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย
เนน้ 4H ไดแ้ก่ Head  Heart Hand  และ Health  เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรคต์ดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผล เช่น  กิจกรรมคณิต
คิดเร็ว    ครอสเวิร์ด 

กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 

3. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
ประกวดแข่งขนัในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

โรงเรียนไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นไดแ้สดง
ศกัยภาพ  ความสามารถของตนเอง ดว้ยการส่งนกัเรียน
เขา้ประกวดแข่งขนัในรายการต่าง ๆ เช่น การแข่งขนั
ดนตรีไทยประเภทเด่ียวและประเภททีม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย      การแข่งขนัการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย – หญิง ทั้งระดบัชั้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  การ
แข่งขนัความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์ การแข่งขนั
การจดัสวนถาดช้ืน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยกิจกรรมเหล่าน้ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติั  ดว้ยตวัเองตามความสามารถและความถนดั
ของนกัเรียนแต่ละคน 

 

6.จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

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

งานท่ีปรึกษาและ
งานแนะแนว 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 10  คือ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  มีการประเมินหลกัสูตร
ของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  มีการจดักระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 
รอบดา้น   ท าใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรกลุ่มสาระครบ 8 กลุ่ม มี
หลกัสูตรเพิ่มเติมเป็นรายวชิาตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีรายวชิาและกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามสนใจและความถนดัของตนเอง    มีการจดัระบบนิเทศติดตามการจดัการเรียน
การสอนของครู   น าผลการนิเทศการสอนไปวางแผนเพื่อพฒันาการสอนในคราวต่อไป   โรงเรียนยงัน า 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้และประกอบการจดัการเรียนการ
สอน   นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือดา้นทุนการศึกษา และไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมความสามารถอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ   โรงเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูป้กครองและชุมชนในการดูแลสอดส่อง และสอดประสานงาน เพื่อแกไ้ขพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน   
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มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

(10 คะแนน)  
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 11  คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  97.0 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 11 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1.จดัท าโครงการพฒันาอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและแหล่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน) 
 

โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มใหร่้มร่ืน ดว้ยพนัธ์ุ
ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่  และสวยงามดว้ยไม้
ดอกไมแ้ละไมป้ระดบันานาชนิด มีสวนหยอ่ม
ทัว่ไปในโรงเรียน มีการจดัการดา้นการใชพ้ื้นท่ี
ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจนและคุม้ค่า  
รวมทั้งจดัผูดู้แลรับผดิชอบสภาพแวดลอ้มดว้ย
การแบ่งเขตความรับผดิชอบเป็นคณะสีให้
นกัเรียนในแต่ละคณะสีร่วมกนัดูแลทั้งในดา้น
ความสะอาด ความเป็นระเบียบและความ
สวยงามของสภาพแวดลอ้ม 

งานอาคารสถานท่ี 

2.จดัท าโครงการพฒันาอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและแหล่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ดา้นความปลอดภยัของอาคาร
เรียน) 

โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ  ห้องสมุด ศูนยว์ชิา
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ท่ีมีความมัน่คง
สะอาดและปลอดภยั พร้อมทั้งมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยา่งเพียงพอและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานโดยมีการส ารวจและรายงานสภาพของ
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นประจ าทุก
ภาคเรียนเพื่อด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน เช่น ประตู หนา้ต่าง 
ลูกบิด กลอน กระจกช่องแสง   ปลัก๊ไฟ 
หลอดไฟ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  มีการติดตั้งถงั
ดบัเพลิงไวก้บัอาคารเรียนทุกหลงัเพื่อความ
ปลอดภยัของนกัเรียน 

งานอาคารสถานท่ี 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
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 

6. จดักิจกรรมใหค้วามรู้และฝึก
ลกัษณะนิสัยรักษาความสะอาด
ของช่องปากใหก้บันกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1,2 

สาธารณสุขอ าเภอดอนพุดร่วมกบัโรงเรียนจดั
กิจกรรมการรักษาอนามยัสุขภาพช่องปาก  
โดยใหค้วามรู้และฝึกลกัษณะนิสัยใหรั้กความ
สะอาดดว้ยการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟัน
หลงัอาหารโดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1,2  
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมทั้งมีการติดตาม
อยา่งใกลชิ้ด 

งานอนามยั
โรงเรียน 
และคณะกรรมการ
นกัเรียน 

7. จดับริการถงัน ้าเยน็ไวใ้ห้
นกัเรียน 

ทางโรงเรียนจดัหาถงัน ้าเยน็ไวใ้หบ้ริการกบั
ครู อาจารยแ์ละนกัเรียน มีการลา้งและท าความ
สะอาดภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

งานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 



72 

 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 11  คือ  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ   ส่งผลให ้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีร่มร่ืน สวยงามไปดว้ยพนัธ์ุไม้
ต่าง ๆ โรงเรียนมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน เน่ืองดว้ยจดักิจกรรมปลอดขยะ สร้างส่ิงแวดลอ้ม ใหน้กัเรียนแต่ละ
หอ้งเรียนรับผดิชอบดูแลพื้นท่ีของตนเอง    รักษาสภาพแวดลอ้มใหค้งความร่มร่ืน  สวยงาม  โรงเรียนมี
อาคารเรียน อาคารประกอบ  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ  ห้องสมุด ศูนยว์ชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ท่ีมี
ความมัน่คงสะอาดและปลอดภยั พร้อมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานโดยมีการส ารวจและรายงานสภาพของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นประจ าทุกภาคเรียนเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน เช่น ประตู หนา้ต่าง ลูกบิด กลอน กระจกช่อง
แสงปลัก๊ไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงไวก้บัอาคารเรียนทุกหลงัเพื่อความ
ปลอดภยัของนกัเรียน  มีถงัน ้ าเยน็ไวใ้หบ้ริการแก่ครู อาจารยแ์ละนกัเรียน เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือน ้าด่ืม   มีห้องปฏิบติัการ มีมุมความรู้  ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ มีการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผูเ้รียน  นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีส่ือการเรียนการสอนดา้น 
ห ICT ประจ าห้องปฏิบติัการ มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการจดักระบวนการเรียนรู้     นอกจากน้ี โรงเรียนยงั
จดักิจกรรมใหค้วามรู้และฝึกลกัษณะนิสัยรักษาความสะอาดของช่องปาก  ท าให้นกัเรียนเอาใจใส่ในเร่ือง
สุขภาพร่างกายมากข้ึน รู้จกัการแปรงฟันและการรักษาสุขภาพท่ีถูกวธีิ   รักการออกก าลงักายดว้ยการเล่น
กีฬาต่าง ๆ ในช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียนเป็นประจ า  
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(5 คะแนน) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 12 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  95.50 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 2559 

โรงเรียนจดัท าค าสั่งประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 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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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
7. พฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายนอกรอบ 4 
และการกรอกขอ้มูลการ
ประเมินตนเองผา่นระบบ 
Online  

โรงเรียนส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมการจดัท า
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR   
รอบ  4   และน าผลท่ีไดไ้ปกรอกขอ้มูลผา่น
ระบบ Online เพื่อให ้สพฐ.  ตรวจสอบใน
ล าดบัต่อไป 

หวัหนา้งาน
ประกนัคุณของ
สถานศึกษา 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 12  คือ  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ส่งผลให ้โรงเรียนมีมาตรฐานและเกณฑม์าตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สามารถบริหารจดัการโครงการ งานต่าง ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยผลของงานส่งผลโดยตรงต่อ
ผูเ้รียนและสถานศึกษา  นอกจากน้ียงัน าผลของโครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ มาสรุปเป็นผลงานของ
สถานศึกษาและเผยแพร่ไปสู่ชุมชน ใหไ้ดรั้บทราบถึงการปฏิบติังานของโรงเรียน สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) แจง้ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ อาจใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลของ SAR  เป็นผลสะทอ้นให้โรงเรียนเห็นภาพโดยรวมของการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  มาตรฐานใดท่ีดีแลว้ใหพ้ฒันาต่อยอดต่อไปส่วนมาตรฐานใดท่ียงัมี
จุดบกพร่อง โรงเรียนตอ้งหาทางแกไ้ขดว้ยการท าแผนปฏิบติัการข้ึนมารองรับการพฒันา 
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มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(10 คะแนน) 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 13 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  95.50 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. จดหมายข่าวโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

โรงเรียนจดัท าจดหมายข่าวโรงเรียนดอนพุด
วทิยา  เพื่อประชาสัมพนัธ์การด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา  
2559 

งานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

4. ใหบ้ริการอาคารสถานท่ี  ส่ือ
วสัดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์แก่ชุมชน 

โรงเรียนใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแก่
ชุมชน เช่น   เป็นสถานท่ีสอบธรรมศึกษา 
สนามหลวง ของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาและ มธัยมศึกษาในอ าเภอดอน
พุด  เป็นสถานท่ีประชุมอบรมของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการ วสัดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ป้ายนิเทศ ผา้ปู
โตะ๊  ฯลฯ 

งานชุมชนสัมพนัธ์ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5.โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี ผูว้า่ราชการจงัหวดัพบประชาชนในอ าเภอ

ดอนพุด มอบถุงยงัชีพใหก้บัครอบครัวท่ี
ยากจน   ปลูกตน้ไมร่้วมกบัขา้ราชการและ
ประชาชนในอ าเภอดอนพุด   ฟังเร่ืองร้อง
ทุกขข์องประชาชน  ออกร้านจ าหน่ายสินคา้
ในแต่ละต าบล 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

6. โครงการอ าเภอยิม้ นายอ าเภอพบประชาชน  มอบถุงยงัชีพ
ใหก้บัประชาชนท่ีมีครอบครัวยากจน  ใน
โครงการดงักล่าวมีการจดัท าบตัรประจ าตวั
ประชาชน    อนามยัมาตรวจกรุ๊ปเลือดและ
ตรวจสุขภาพ 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

7. การใหค้วามรู้เร่ืองการสวม
หมวกกนัน๊อค 

โรงพยาบาลดอนพุดไดม้าให้ความรู้เร่ืองการ
สวมหมวกกนัน๊อคเพื่อการขบัข่ีท่ีปลอดภยั 
มีการแบ่งกลุ่มนกัเรียนให้นกัเรียนเขียน
แผนผงัความคิดพร้อมทั้งน าเสนอผลงานท่ี
กลุ่มตนเองคิดข้ึนมา 

งานอนามยัโรงเรียน 

8.อบรมการการจดัท าขอ้สอบ
และน าขอ้สอบจากคลงัขอ้สอบ
ของ DLIT มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
 

โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรดว้ยการจดั
อบรมการจดัท าขอ้สอบ และน าขอ้สอบจาก
คลงัขอ้สอบในระบบ DLIT มาใชเ้พื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

9. อบรมภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารขั้น
พื้นฐาน 

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาจีนในการส่ือสารขั้น
พื้นฐานทั้งในห้องเรียนและในชีวติประจ าวนั
เพื่อใหค้รูมีความรู้และมีความมัน่ใจในการ
ใชภ้าษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

10.เสริมความเขม้แขง็ดา้น
วชิาการ 

โรงเรียนดอนพุดวทิยาร่วมกบัโรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวทิยาลยั  จงัหวดัปทุมธานี จดั
กิจกรรมสอนเสริม เตรียมความพร้อมการ
ทดสอบโอเน็ตใหแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 และ 6 จ านวน  5 รายวชิา  

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 13  คือ  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่งผลให ้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กลวธีิการสอน ความรู้ ส่ือการเรียน 
การสอนซ่ึงกนัและกนั ท าให้มีการพฒันาดา้นการเรียนการสอนมากข้ึน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมอบรมกบัหน่วย
อ่ืนมากมายท าใหไ้ดรั้บความรู้และมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน 
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน  การด าเนินงานของ
โรงเรียนไปสู่ชุมชน  ชุมชนเห็นความส าคญัของโรงเรียนมากข้ึน ชุมชนไดรั้บความรู้จากบริการของ
โรงเรียน 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

(5 คะแนน) 
ผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 14 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  93.20  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 14 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 
 

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

 

1. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการลดโลกร้อน
ดว้ยวถีิพอเพียงจนไดรั้บคดัเลือกเป็น “โรงเรียน
ตน้แบบ พลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อนดว้ยวถีิ
พอเพียง” จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และ
กระทรวงพลงังาน 
 2. จากการด าเนินงานในเร่ืองโครงการพลงังานเพื่อ
ชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียงอยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม ส่งผลใหน้างสาวสมพิศเผอืกสอาด  
ครูวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษไดรั้บคดัเลือกจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงพลงังานและบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) ให้เป็นครูตน้แบบ “ตน้ทางความรู้
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิ
พอเพียง” 

ครูสมพิศ   
เผอืกสอาดและคณะ
ครูทุกท่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

 

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
(ค่ายคุณธรรม) 

1.จดัค่ายคุณธรรมใหก้บันกัเรียนทุกคน ณ  ศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วดัสีกุก  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ฝึกใหน้กัเรียนเจริญภาวนา สมาธิ 
เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 
2. จดักิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาใหก้บันกัเรียนให้
นกัเรียนเกิดศรัทธาในศาสนาพุทธ และร่วมกิจกรรม
เขา้วดั ฟังธรรม ท าบุญ ตกับาตร ขา้วสารอาหารแหง้
ในวนัส าคญัทางศาสนา 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียนและคณะครู
ทุกท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 3. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด เด็กท า 
เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้โครงงานโดยให้
นกัเรียนน าปัญหาท่ีอยากแกแ้ละความดีท่ีอยากท ามา
จดัท าเป็นโครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงานให้ขอ้ติชมเพื่อ
แกไ้ขใหง้านสมบูรณ์ 

 

3. จดัท าโครงการศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยโรงเรียนดอนพุดวทิยาเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิ
พอเพียง ของบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงพลงังาน และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินงานในเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวเดียวกนัโรงเรียนจึง
จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จดัตั้งเป็นฐาน
การเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้  โดยแต่ละฐานนกัเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากฐานไปประยกุตไ์ดใ้น
ชีวติประจ าวนั ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ทั้ง 9 ฐาน มีดงัน้ี 
 1. ฐานปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ                       
 2. ฐานเผาถ่าน               3.เพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้         
 4. ฐานผกัปลอดสารพิษ      5. ฐานพลงังานทดแทน       
6. ฐานไมผ้ล                        7. ฐานเพาะเห็ด      
8. ฐานการเล้ียงปลาน ้าจืด    
แต่ละฐานฝึกใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงสามารถ 
สร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียนได ้นกัเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่วนรวมสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัไปประยกุตใ์น
ประจ าวนั   
 
 

  - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี
- ครูท่ีปรึกษาประจ า
ฐาน 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน  ส่งผลใหค้รูไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงพลงังานและบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นครูตน้แบบ “ตน้ทางความรู้
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียง”  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัถึงคุณค่า
ของส่ิงแวดลอ้ม รู้ และใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า รู้จกัการคดัแยกขยะ ลดการใชพ้ลงังานต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษาและท่ีบา้น เช่น การประหยดัน ้า  ประหยดัไฟ ประหยดัน ้ามนั  ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนและในชุมชนดว้ยการส ารวจชุมชนและจดัท าแผนท่ีวถีิพอเพียง   

ผูเ้รียนมีคุณสมบติัเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ ยิม้ไหวอ้ยา่งไทยและเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษาคือ  มารยาทงาม  นกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  ไหวส้วย  ถูกวธีิ  ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกบัระดบั
ของบุคคล ขณะเปล่ียนชัว่โมงเรียนนกัเรียนเดินแถวอยา่งเป็นระเบียบและ  ในขณะซ้ืออาหารนกัเรียนรู้จกั
การเขา้แถว นกัเรียนมีจิตอาสาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ (5 คะแนน) 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 15 คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย  86.40 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานท่ี 15 โดยด าเนินกิจกรรม ต่อไปน้ี 

 
กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าโครงการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการลดโลกร้อน
ดว้ยวถีิพอเพียงจนไดรั้บคดัเลือกเป็น “โรงเรียน
ตน้แบบ พลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อนดว้ยวถีิ
พอเพียง” จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และ
กระทรวงพลงังาน 
 2. จากการด าเนินงานในเร่ืองโครงการพลงังานเพื่อ
ชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียงอยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม ส่งผลใหน้างสาวสมพิศเผอืกสอาด  
ครูวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษไดรั้บคดัเลือกจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงพลงังานและบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) ให้เป็นครูตน้แบบ “ตน้ทางความรู้โครงการ
พลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียง” 

ครูสมพิศ   
เผอืกสอาดและคณะครู
ทุกท่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 

 

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
(ค่ายคุณธรรม) 

1.จดัค่ายคุณธรรมใหก้บันกัเรียนทุกคน ณ  ศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วดัสีกุก  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ฝึกใหน้กัเรียนเจริญภาวนา สมาธิ 
เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 
2. จดักิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาใหก้บันกัเรียนให้
นกัเรียนเกิดศรัทธาในศาสนาพุทธ และร่วมกิจกรรม
เขา้วดั ฟังธรรม ท าบุญ ตกับาตร ขา้วสารอาหารแหง้
ในวนัส าคญัทางศาสนา 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียนและคณะครู
ทุกท่าน 
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กจิกรรม / หลกัฐาน วธีิด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 3. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ( เด็กคิด เด็กท า 
เด็กน าเสนอ)ในรูปของการเรียนรู้โครงงานโดยให้
นกัเรียนน าปัญหาท่ีอยากแกแ้ละความดีท่ีอยากท ามา
จดัท าเป็นโครงงานพร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะ 
กรรมการรับทราบผลการด าเนินงานให้ขอ้ติชมเพื่อ
แกไ้ขใหง้านสมบูรณ์ 

 

3. จดัท าโครงการศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยโรงเรียนดอนพุดวทิยาเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
โครงการพลงังานเพื่อชีวติ ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียง 
ของบริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) กระทรวง
พลงังาน และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานในเร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นไปในแนวเดียวกนัโรงเรียนจึงจดัท าศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จดัตั้งเป็นฐานการเรียนรู้  
8 ฐานการเรียนรู้  โดยแต่ละฐานนกัเรียนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากฐานไปประยุกตไ์ดใ้นชีวติประจ าวนั 
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ทั้ง 9 ฐาน มีดงัน้ี 
 1. ฐานปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ                       
 2. ฐานเผาถ่าน               3.เพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้         
 4. ฐานผกัปลอดสารพิษ      5. ฐานพลงังานทดแทน       
6. ฐานไมผ้ล                        7. ฐานเพาะเห็ด      
8. ฐานการเล้ียงปลาน ้าจืด    
แต่ละฐานฝึกใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริงสามารถ 
สร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียนได ้นกัเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่วนรวมสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัไปประยกุตใ์นประจ าวนั   

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี
- ครูท่ีปรึกษาประจ า
ฐาน 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน  โดยโรงเรียนมีมาตรการส่งเสริม
ทางดา้น การลดสภาวะโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียง  ส่งผลให ้โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการ รองรับมาตรการ
ดงักล่าว และโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหไ้ดรั้บโล่ โรงเรียนตน้แบบพลงังานเพื่อชีวติ   ลดโลกร้อนดว้ยวถีิ
พอเพียง จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และกระทรวง
พลงังาน    ครูอาจารยมี์ความรู้  ความเขา้ใจและมองเห็นแนวทางปฏิบติัในเร่ือง การลดโลกร้อนและสามารถ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าว อยูใ่นระดบั ดี  ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนยงัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้
ร่วมประชุม สัมมนา อบรม เขา้ค่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะโลกร้อน  นอกจากน้ี นกัเรียนไดน้ าแนวคิดจากการ
เขา้ประชุม อบรม เขา้ค่าย มาต่อยอดดว้ยการคิดคน้โครงงาน เช่น โครงงานแผนท่ีวถีิพอเพียง  เป็นตน้     
โรงเรียนจดักิจกรรมฐานการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง จ านวน  8  ฐานการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนไดรั้บ
ความรู้จากการท าฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐานการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการท าฐานมาใชใ้น
ชีวติประจ าวนั    นอกจากน้ี  โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนยโ์รงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม  โรงเรียนจึงจดัด าเนินการเพื่อพฒันาปลูกฝัง
ค่านิยมใหน้กัเรียนยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต 
 

 

 


