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คํานํา 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวง
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการ ๑) 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องคประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา  เนนความตอเนื่อง ๒) จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  โดยตนสังกัด  ๔) เผยแพรผลการติดตาม  และ
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาตอสาธารณชน  ๕) นําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดท้ังเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกปกการศึกษาและได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในปการศึกษา ๒๕๖๐  เสนอตอเขตพ้ืนท่ี  และผูท่ีเก่ียวของ  วัตถุประสงค เพ่ือเปนฐานขอมูล   สําหรับ
สถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูลสําหรับเขตพ้ืนท่ีนําไปใชประโยชน  รายงาน
หนวยงานตนสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนท่ี  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตามลําดับ
ตอไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา
รายงานครั้งนี้  เปนไปดวยความเรียบรอยดี 

 

 
       (………………………………………….) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียน……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหนาท่ีจะตองดําเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีกําหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ใหสถานศึกษา 
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป   
 ดังนั้นโรงเรียนสลกบาตรวิทยา จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดไดแนวปฏิบัติ  พรอมท้ังไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรยีนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา   
การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

                          (.........................................) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                          โรงเรียน.......................................... 

                                                   วัน..................เดือน...................................พ.ศ.  ..................... 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตอนที ่1 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

  ช่ือโรงเรียนสลกบาตรวทิยา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1449 หมู่ท่ี 1 ตาํบลสลกบาตร อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั

กาํแพงเพชร รหสัไปรษณีย ์62140 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 โทรศพัท ์055-726029 

โทรสาร 055-726472 เวบ็ไซต ์www.school.obec.go.th/salokbat เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน้ือท่ี 25 ไร่ 20 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 15 หมู่บา้น ไดแ้ก่   

    1. บา้นสระตาพรม    9. บา้นสลกบาตร 

    2. บา้นดงดาํ      10. บา้นรังแถว 

    3. บา้นบ่อกระบาก   11. บา้นหว้ยแกว้ 

    4. บา้นบ่อถํ้า       12. บา้นหนองบอน 

    5. บา้นโอ่งทาน       13. บา้นสันเนินดินแดง 

    6. บา้นนาเหนือ       14. บา้นปางมะค่า 

    7. บา้นช่องลม       15. บา้นหนองปลิง 

              8. บา้นเปาะสวอง 

ประวตัิโดยย่อ 

   โรงเรียนสลกบาตรวทิยา ก่อตั้งเม่ือปีการศึกษา 2536 โดยมีนายสมชาย  วรีะกิจพานิช เป็นครูใหญ่คนแรก 

ก่อนการประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียน โรงเรียนสลกบาตรวทิยาไดเ้ป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนโคง้ไผว่ทิยาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2536 ซ่ึงมีนายสังวรณ์  กรพิทกัษ ์เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน โดยท่านพระครูวิมลวชัรกิตติ เจา้อาวาสวดัหงษ์

ทอง อนุญาตใหใ้ชอ้าคารศาลาวดั เปิดเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีนกัเรียนจาํนวน 184 คน จาํนวน 4 หอ้งเรียน  

ครูประจาํการ 3 คน ครูอตัราจา้ง 2 คน  

  ปีการศึกษา 2537 พระครูวมิลวชัรกิตติ เจา้อาวาสวดัหงษท์อง,พระครูพิศิษฏว์ชัรคุณ เลขานุการเจา้คณะ

อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี, นายสงัวรณ์  กรพิทกัษ,์ นายอนนัต ์ น่วมอินทร์, นายชาญ มีบาํรุง,กาํนนัลํ่า  ชมช่ืน, 

 กาํนนัโกศล  ชมช่ืน, นายสุพจน์  คชฤทธ์ิ, นายแบน  เสือสิงห์ และนายสมชาย  วรีะกิจพานิช ไดร่้วมกนัก่อตั้งโรงเรียน 

ณ ท่ีปัจจุบนั เลขท่ี 1449 หมู่ท่ี 1 ตาํบลสลกบาตร อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร โดยชาวตาํบลสลกบาตร 

และผูมี้อุปการะคุณร่วมบริจาคเงินจาํนวน 288,328 บาท เป็นค่าปรับถมท่ีดิน และอาคารเรียนชัว่คราว 1 หลงั ต่อมา 

ส.ส.ถวลิ  ฤกษห์ร่าย จดัสร้างอาคารเรียนชัว่คราวใหอี้ก 1 หลงั และมีผูบ้ริจาคท่ีดินเพิ่มเติมอีกหลายรายรวมท่ีดิน

จาํนวน 25 ไร่ 20 ตารางวา 

  ปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจดัตั้งโรงเรียน วนัท่ี 14 มีนาคม 2538 

  ปีการศึกษา 2539 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ก.ข.ค. จาํนวน 3 หลงั บา้นพกัครู 2 หลงั  

บา้นพกัภารโรง 1 หลงั        

  ปีการศึกษา 2540 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 พิเศษ 1 อาคาร เปิดสอนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 3 หอ้งเรียน  



  ปีการศึกษา 2541 นายอาํนวย  อภิชาติตรากลู ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขาณุวทิยา มารักษาราชการในตาํแหน่ง

อาจารยใ์หญ่ และไดด้าํเนินการขอปรับปรุงสถานศึกษาให้สูงข้ึนตามเกณฑ ์ก.ค. ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัตาํแหน่ง

สถานศึกษา เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541  

  ปีการศึกษา 2542 นายวรพจน์  นาคนคร มาดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน               

สลกบาตรวทิยาเป็นคนแรก     

  ปีการศึกษา 2543 นายจรัญ  นาคเอ่ียม ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา           

  ปีการศึกษา 2543-2544 นายวินยั ทองมัน่ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสลกบาตรวทิยา        

  ปีการศึกษา 2544-2553 นางกนกรัตน์ คงไทย ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

  ปีการศึกษา 2554-2556 นายประทีป  สุวรรณาภยั ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

 ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบนันายเกษม  สุขเกตุ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนทีโ่รงเรียน 

 

 

 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

  1) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

   ช่ือ-สกุล  นายเกษม  สุขเกตุ  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท      

   สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศพัท ์ 081-3791004  ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่ เดือน

สิงหาคม 2557 จนถึงเดือนมีนาคม 2559 รวมเป็นเวลา  1 ปี 8 เดือน 

  2) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 2 คน 

   2.1 ช่ือ-สกุล  นายเสฐียร  ดามาพงษ ์  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  

      สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศพัท ์ 0899602678   

      รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานแผนงานและการเงิน และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

   2.2 ช่ือ-สกุล  นางศิริลกัษณ์  เลขะวฒันะ    วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  

      สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศพัท ์ 0971925282  

      รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 



3 ข้อมูลนักเรียน  

 1) จาํนวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน 450 คน 

 2) จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 736 คน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชาย หญงิ ต่อห้อง 

ม.1 4 71 61 132 33 

ม.2 5 82 60 142 28 

ม.3 5 67 77 144 28 

ม.4 3 42 67 109 36 

ม.5 3 39 61 100 33 

ม.6 3 30 79 109 36 

รวม 23 331 405 736  

  

 3)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 736 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 4)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีนํ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั…634…คน คิดเป็นร้อยละ…86.14…… 

 5)  จาํนวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม……2…….……...คน   คิดเป็นร้อยละ………..…... 

 6)  จาํนวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………102...………คน   คิดเป็นร้อยละ……13.86... 

 7)  จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ……………….-………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….…-…. 

 8)  จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…………คน   คิดเป็นร้อยละ…............. 

 9)  จาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (ปัจจุบนั) 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89  

 10) สถิติการขาดเรียน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32 

 11) จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนซํ้ าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ - 

 12) จาํนวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 

   ม.3    จาํนวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

   ม.6    จาํนวน 95 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

 13) อตัราส่วนครู : นกัเรียน = 25 : 1 

 14) จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ  736 คน  

  คิดเป็นร้อยละ 100 

 15) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่ แม่ ผูป้กครอง   736. คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 16) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน736 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 17) จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 736 คน  

 คิดเป็นร้อยละ 100 



 18) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  

736 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 19) จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 

 736คน  คิดเป็นร้อยละ100 

 20) จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมตาม      ท่ีกาํหนดใน

หลกัสูตรสถานศึกษา 736คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจําการ/พนักงานราชการ  

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

ช่ัวโมงที่

รับการ

พฒันา/ปี 

1 นายเสีฐยร  ดามาพงษ ์ 39 12 รองผูอ้าํนวยการ กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 

  

2 นางศิริลกัษณ์  เลขะวฒันะ 39 12 รองผูอ้าํนวยการ กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 

  

3 นายวสุิทธ์  อินทพงษ ์ 49 23 ชาํนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 56 

4 นางสาวรัตนา  ภู่ทอง 45 23 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.5-6 32 

5 นางสาวพชัราณี   

วณิชยานนัต ์

52 25 ชาํนาญการ กศ.ม. จิตวทิยาการ 

แนะแนว 

การงานอาชีพ/4-6 24 

6 นางจารุวรรณ  เช่ียวชาญ 54 24 ชาํนาญการพิเศษ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.4-6 24 

7 นางวารุณี  วงษศิ์ลป์ 59 38 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ/ม.4-6 56 

8 นายธีรศกัด์ิ  คชฤทธ์ิ 59 35 ชาํนาญการพิเศษ คบ. สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษา/ม.1 24 

9 นายสุพิน  โจกุ้ล 56 24 ชาํนาญการ

พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยี

การเกษตร 

การงานเกษตร/

ม.1-6 

48 

10 นางสุภาภรณ์  อินทพงษ ์ 46 22 ชาํนาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววทิยา วทิยฯ์/ชีวะ/ม.1,ม.4 56 

11 นางไฉไล  แกว้ประสิทธ์ิ 52 27 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. บริการ

การศึกษา 

สุขะ/พละ/ม.3-6 56 

12 นางสาวรุ้งทอง  แสงศกัด์ิ 47 22 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.5 16 

13 นางศศิธร  แสงศกัด์ิ 45 23 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. ชีววทิยา ชีวะ/ม.5-6 24 

14 นายชาคริต  ตุงคะศิริ 45 21 ชาํนาญการพิเศษ คบ. ดนตรี วชิาเลือก/ม.1-6 16 

15 นายเสริมยศ  นิติเสถียร 48 23 ชาํนาญการพิเศษ คบ. พละ สุขศึกษา/พละ/ม.1-

2 

24 

16 นายจีระเดช  เพชร์ทูล 50 22 ชาํนาญการ คบ. อุตสาหกรรม วชิาเลือกการงาน/

ม.1-6 

24 

17 นายอุทาน  คุณยงค ์ 44 21 ชาํนาญการ คบ. อุตสาหกรรม วชิาเลือกการงาน/

ม.1-6 

16 



ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

ช่ัวโมงที่

รับการ

พฒันา/ปี 

18 นางจนัทร์นภา  คุณยงค ์ 43 20 ชาํนาญการ คบ. อุตสาหกรรม วชิาเลือกการงาน/

ม.1-6 

16 

19 นางนุชจรี  หลาํใจซ่ือ 45 21 ชาํนาญการ ป.บณัฑิต วจิยัและการ 

วดัผลฯ 

คณิตฯ/ม.1-2 24 

20 นางยพิุน  เกิดแพร 41 18 ชาํนาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.2 16 

21 นายณรงคศ์กัด์ิ  เกิดแพร 40 15 ชาํนาญการ ป.บณัฑิต คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.1-3 24 

22 นายณฐัวฒิุ  กมลหตัถ ์ 39 13 ชาํนาญการพิเศษ คบ. สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษา/ม.2 32 

23 นายเนตร  ธรรมมี 36 10 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. เคมี เคมี/ม.4-6 24 

24 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  จิตมณี 39 12 ชาํนาญการพิเศษ คบ. สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษา/ม.3 48 

25 นายพิพฒัน์  โสรัตน์ 39 10 ชาํนาญการ กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 

ศิลปะ/ม1-3  

26 นายภูวดล  นนทน์นัภูมิ 36 10 ชาํนาญการ วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.3-6 48 

27 นายอานนท ์ พุม่พิศ 39 7 ชาํนาญการ คบ. เคมี เคมี/ม.5-6 64 

28 นางหฤทยั  เทพปัน 32 8 ชาํนาญการ วท.ม. คณิตศาตร์ คณิตศาตร์/ม.4-6 48 

29 นางสาวธนิษฐา  อาลยั 30 7 คศ.1 คบ. คณิตศาตร์ คณิตศาตร์/ม.3 80 

30 นางสาวจารุณี  พนัธุมาตร 37 9 ชาํนาญการ ป.บณัฑิต วจิยัและการ 

วดัผลฯ 

ภาษาองักฤษ/ม.1-2 24 

31 นายปัญญา   

ประกอบเขตการณ์ 

35 9 ชาํนาญการ คบ. สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษา/ม.4-6 32 

32 นายสุทธิวงศ ์ คาํกล่อม 31 7 คศ.1 กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 

วทิยศาสตร์/ม.1 48 

33 นางสาวไมตรี  มัน่ทรัพย ์ 47 23 ชาํนาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาตร์ คณิตศาตร์/ม.1-2 56 

34 นางสาวนวรัตน์   

อนุสรณ์ศรีเจริญ 

41 10 ชาํนาญการ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1 16 

35 นางสาวเตือนใจ   

กอบธญักรณ์ 

40 16 ชาํนาญการ คบ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ/ม3-6 16 

36 นางกฤษณา  บวัปรี 48 15 ชาํนาญการ คบ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ/ม2,4 40 

37 นายหิรัญ  บุญสม 39 16 ชาํนาญการ ป.บณัฑิต วจิยัและการ 

วดัผลฯ 

วทิยาศาสตร์/ม.3-4 56 

38 นายวฒันา  นามนาค 48 12 พนกังานราชการ คบ. พละศึกษา สุขศึกษา/พละ/ม./

2,5,6 

16 

39 นางสาวณชัยาภา  

 โสภณดิลก 

37 10 พนกังานราชการ คบ. บญัชีธุรกิจ คอมพิวเตอร์/ม1,3,4 16 

40 นางสาวศริณญา  ชาญเช่ียว 33 7 พนกังานราชการ ศศ.บ. บรรณรักษ์

ศาสตร์ 

หอ้งสมุด/

ภาษาไทย/ม.5,1 

16 



ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน่ง วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

ช่ัวโมงที่

รับการ

พฒันา/ปี 

41 นางสาวนารีนาถ   

นนทน์นัทภูมิ 

35 10 พนกังานราชการ คบ. ธุระกิจศึกษา คอมพิวเตอร์/ม1,4,5 16 

42 นายธนวตั  ทพัชุมพล 27 3 คบ. ดนตรี ม.1-3 ดนตรี/  

  จาํนวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  จาํนวนครูท่ีสอนตรงความถนดั 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

    ครูอตัราจ้าง 

 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 

ประสบการ

ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 Miss Febe P. 

Bibiolata 

27 1 Bachelor of  

Elementary 

Education 

General 

Education 

ภาษาองักฤษ/

ม.4-6 

ชมรม

ผูป้กครอง 

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 

 อาคารเรียนจาํนวน  3  หลงั    อาคารประกอบ  1  หลงั    ส้วม  2  หลงั 

 สระวา่ยนํ้า  -  สระ  สนามเด็กเล่น  -  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม 

 สนามบาสเกตบอล  1  สนาม สนามเทนนิส  -  สนาม     สนามตะกร้อ  1  สนาม 

 สนามวอลเลย ์ 1  สนาม  สนามเปตอง  1  สนาม   สนามฟุตซอล  2  สนาม 

6. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ 20,283,368.76 งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 20,283,368.76 

เงินนอกงบประมาณ 2,122,517 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 1,993,765 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 22,405,885.76 รวมรายจ่าย 22,277,133.76 

 งบดาํเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ.........100...........ของรายรับ 

 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ..........93.93..........ของรายรับ  

 

 



7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะสังคมแบบผสม ระหวา่งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท มี

ประชากรประมาณ  55,000  คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ วดัหงส์ทอง เทศบาลตาํบลสลกบาตร ศาลเจา้

พอ่จอมทอง อาชีพหลกัของชุมชน คือ การคา้ขาย การเกษตร ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ งานประจาํปีเจา้พ่อจอมทอง ,    แห่เทียนพรรษา 

  2) ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อาชีพหลกั คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นบั

ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาท จาํนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 คน 

  3) โอกาสของโรงเรียน ไดรั้บความร่วมมือ ส่งเสริม สนบัสนุน และใหก้ารช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีทาง

โรงเรียนตอ้งการ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน จากชุมชน ผูน้าํชุมชน และเทศบาล

ตาํบลสลกบาตร  

  4) ขอ้จาํกดัโรงเรียนสลกบาตรวทิยาอยูใ่กลโ้รงรับซ้ือมนัสําปะหลงัส่งกล่ินเหมน็ทาํใหบ้รรยากาศในการ

เรียนไม่ค่อยดี หอ้งเรียนมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนครูผูส้อนบางรายวชิาจะตอ้งนาํนกัเรียนไปเรียนใตร่้ม

ไม ้นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตรวทิยาค่อนขา้งจะมีฐานะยากจนจึงขาดความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น ค่าอาหารกลางวนั 

ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาปี 2558 – 2560 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสลกบาตรวทิยาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

1. รายวชิาพืน้ฐาน จาํนวน 66 หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

  ภาษาไทย    9.0 หน่วยกิต 

  คณิตศาสตร์    9.0 หน่วยกิต 

  วทิยาศาสตร์    9.0 หน่วยกิต 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 9.0 หน่วยกิต 

  ประวติัศาสตร์    3.0 หน่วยกิต 

  สุขศึกษาและพลศึกษา   6.0 หน่วยกิต 

  ศิลปะ     6.0 หน่วยกิต 

  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  6.0 หน่วยกิต 

  ภาษาต่างประเทศ   9.0 หน่วยกิต 

2. รายวชิาเพิม่เติม จาํนวน 25 หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

สาย ก  จาํนวน 25 หน่วยกิต    

  คณิตศาสตร์    6.0 หน่วยกิต 

     วทิยาศาสตร์    6.0 หน่วยกิต  

 หนา้ท่ีพลเมือง    3.0 หน่วยกิต 

ภาษาไทย    1.0 หน่วยกิต 

     คอมพิวเตอร์    6.0 หน่วยกิต 

       ภาษาองักฤษ    3.0 หน่วยกิต 

สาย ข  กลุ่มอาชีพ 

  เสริมสวย - คหกรรม (25.0 หน่วยกิต)  

 ภาษาไทย    1.0 หน่วยกิต 

 หนา้ท่ีพลเมือง    3.0 หน่วยกิต 

คอมพิวเตอร์    6.0 หน่วยกิต 

    เสริมสวย    6.0 หน่วยกิต  

 คหกรรม    9.0 หน่วยกิต  

เกษตร - อุตสาหกรรม (25.0 หน่วยกิต) 

ภาษาไทย    1.0 หน่วยกิต 

คอมพิวเตอร์    6.0 หน่วยกิต 

เกษตร         7.5 หน่วยกิต 



อุตสาหกรรม    7.5 หน่วยกิต 

กฬีา - งานประดิษฐ์ (25.0 หน่วยกิต) 

ภาษาไทย    1.0 หน่วยกิต 

 หนา้ท่ีพลเมือง    3.0 หน่วยกิต 

คอมพิวเตอร์    6.0 หน่วยกิต 

กีฬา     6.0 หน่วยกิต 

งานประดิษฐ ์    9.0      หน่วยกิต 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน จาํนวน 360 ชัว่โมง  ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

       กิจกรรมแนะแนว   120 ชัว่โมง 

           กิจกรรมนกัเรียน      240 ชัว่โมง 

   -  ลูกเสือ / เนตรนารี   120 ชัว่โมง 

  -  ชุมนุม   75 ชัว่โมง 

   -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   45 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาปี 2558 – 2560 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสลกบาตรวทิยาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน จาํนวน 41 หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

   ภาษาไทย      6.0 หน่วยกิต 

   คณิตศาสตร์      6.0 หน่วยกิต 

   วทิยาศาสตร์      6.0 หน่วยกิต 

   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  6.0 หน่วยกิต 

   ประวติัศาสตร์     2.0 หน่วยกิต 

   สุขศึกษาและพลศึกษา    3.0 หน่วยกิต 

   ศิลปะ       3.0 หน่วยกิต 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    3.0 หน่วยกิต 

   ภาษาต่างประเทศ      6.0 หน่วยกิต 

2. สาระการเรียนรู้เพิม่เติม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 40 หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ (52 หน่วยกิต) 

 ภาษาไทย       0.5 หน่วยกิต                    

 คณิตศาสตร์       9.0 หน่วยกิต 

 วทิยาศาสตร์       27.0     หน่วยกิต      

 หนา้ท่ีพลเมือง      2.0 หน่วยกิต 

 กีฬา        3.0 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์       4.5  หน่วยกิต 

 ภาษาองักฤษ       6.0      หน่วยกิต 

 กลุ่มภาษา (46.0 หน่วยกิต)       

 ภาษาไทย       9.0 หน่วยกิต  

 คณิตศาสตร์       6.0 หน่วยกิต 

 วทิยาศาสตร์       4.0 หน่วยกิต  

 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม       6.0 หน่วยกิต 

 หนา้ท่ีพลเมือง      2.0 หน่วยกิต 

 สุขศึกษาพลศึกษา     3.0        หน่วยกิต 

 ภาษาองักฤษ       12.0 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์       4.0 หน่วยกิต  



กลุ่มอาชีพ 

  เกษตร -  คหกรรม (46.0 หน่วยกติ)  

 ภาษาไทย      6.0  หน่วยกิต  

 วทิยาศาสตร์       4.0 หน่วยกิต  

 หนา้ท่ีพลเมือง      2.0 หน่วยกิต 

 กีฬา        6.0 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์       4.0 หน่วยกิต 

 เกษตร        9.0 หน่วยกิต   

 คหกรรม       9.0 หน่วยกิต  

 ภาษาองักฤษ       6.0 หน่วยกิต 

  เสริมสวย – นาฎศิลป์ (46.0 หน่วยกติ) 

 ภาษาไทย       6.0  หน่วยกิต  

 หนา้ท่ีพลเมือง      2.0 หน่วยกิต 

 วทิยาศาสตร์       4.0 หน่วยกิต  

 กีฬา        6.0  หน่วยกิต 

 นาฎศิลป์       9.0 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์       4.0 หน่วยกิต 

 เสริมสวย        9.0 หน่วยกิต  

 ภาษาองักฤษ       6.0 หน่วยกิต 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน จาํนวน 360 ชัว่โมง ไดแ้ก่รายวิชาดงัต่อไปน้ี 

 กิจกรรมแนะแนว     120 ชัว่โมง 

 กิจกรรมนกัเรียน      240 ชัว่โมง  

  -  ลูกเสือวสิามญั/นกัศึกษาวชิาทหาร  120 ชัว่โมง 

  -  กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวชิาการ  60 ชัว่โมง 

  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 60  ชัว่โมง 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) หอ้งสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จาํนวนหนงัสือในห้องสมุดทั้งหมด 9,900 เล่ม 

   - การสืบคน้หนงัสือและการยมื - คืน  ใชร้ะบบ  LILY 

    - จาํนวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษา 2558 เฉล่ีย 80 คนต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 8.55 

ของนกัเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 



  2) หอ้งปฏิบติัการ 

   - หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ จาํนวน  5  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  จาํนวน  3  หอ้ง 

  - หอ้งปฏิบติัการทางภาษา    จาํนวน  1  หอ้ง 

  - หอ้งปฏิบติัการศิลปะ   จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการนาฏศิลป์  จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการดนตรี   จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการคหกรรม  จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการเกษตร   จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการอุตสาหกรรม  จาํนวน  1  หอ้ง 

   - หอ้งปฏิบติัการเสริมสวย  จาํนวน  1  หอ้ง 

 3) หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

   - คอมพิวเตอร์     จาํนวน  185  เคร่ือง 

   - ใชเ้พื่อการเรียนการสอน    จาํนวน  140  เคร่ือง 

  - ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  จาํนวน  25  เคร่ือง 

   - จาํนวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 292 คนต่อวนั คิดเป็น

ร้อยละ 39.67 ของนกัเรียนทั้งหมด 

   - ใชเ้พือ่การบริหารจดัการ    จาํนวน  20  เคร่ือง  

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

จํานวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 

2. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

3. หอ้งคหกรรม 

4. อาคารอุตสาหกรรม 

5. อาคารเกษตรกรรม 

6. หอ้งโสตทศันศึกษา 

7. หอ้งดนตรี 

8. หอ้งคอมพิวเตอร์ 

9. ศูนยอี์ริค 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

170 คร้ัง/ปี 

 

 

 

 



 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จํานวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1.โรงงานจาํปาทองเสาเขม็ 

2.ร้านนนัทวนั 

3.ร้านฟ้าใส บิวต้ี 

4.วดัหงส์ทอง 

5.วดัป่าสลกบาตร 

4 

10 

10 

20 

5 

 

 6) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน  

ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

   6.1 ช่ือ-สกุล  นายสุพจน์  คชฤทธ์ิ  ใหค้วามรู้เร่ือง  ศาสนา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 5 คร้ัง/ปี 

   6.2 ช่ือ-สกุล  นายวลัลพ  สงวนสุข  ใหค้วามรู้เร่ือง  การจดัดอกไม ้งานใบตอง 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 10 คร้ัง/ปี 

   6.3 ช่ือ-สกุล  คุณสมศกัด์ิ  มะนาวหวาน  ใหค้วามรู้เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

   6.4 ช่ือ-สกุล  คุณนาไลย  ใหค้วามรู้เร่ือง  ช่างเสริมสวย  

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 5 คร้ัง/ปี 

   6.5 ช่ือ-สกุล  พระครูพิศิษฐ ์ วชัรคุณ  ใหค้วามรู้เร่ือง  ศาสนา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 15 คร้ัง/ปี 

   6.6 ช่ือ-สกุล  พระสุเมธ  สุเมโธ  ใหค้วามรู้เร่ือง  ศาสนา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 10 คร้ัง/ปี 

   6.7 ช่ือ-สกุล  พระยอดยิง่  ใหค้วามรู้เร่ือง  ศาสนา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 10 คร้ัง/ปี 

   6.8 ช่ือ-สกุล  พระมหาพร้อมเพรียง  ภูริชาโน  ให้ความรู้เร่ือง  ศาสนา 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จาํนวน 2 คร้ัง/ปี 

 

 

 

 

 

 



10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่นนาํเสนอผลงาน (ตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัภาค ประเทศและนานาชาติเท่านั้น) 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา - - 

ผูบ้ริหาร(ระบุช่ือ) 

             นายเสฐียร      ดามาพงษ ์

             นางศิริลกัษณ์  เลขะวฒันะ 

 

ผูบ้ริหารดีเด่น 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

คุรุสภา 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

ครู(ระบุช่ือ) 

       นายชาคริต            ตุงคะศิริ 

       นายภูวดล             นนทน์นัทภูมิ 

       นายอานนท ์         พุม่พิศ 

 

       นางสาวนวรัตน์    อนุสรณ์ศรีเจริญ 

       นายปัญญา            ประกอบเขตการณ์ 

       นางไฉไล              แกว้ประสิทธ์ิ 

       นางหฤทยั              เทพปัน 

       นางจารุณี              พนัธุมาตร 

        นายอุทาน             คุณยงค ์

         

   

 

 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลปะดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการงานฯดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์

ดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาไทยดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษาดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษาพล

ศึกษาดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ดีเด่น 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ดีเด่น 

ครูผูน้าํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดีเด่น 

 

อาํเภอ 

ขาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดั

กาํแพงเพชร 

ครู(ระบุช่ือ)            

            นางสาวรัตนา  ภู่ทอง 

            นางไฉไล      แกว้ประสิทธ์ิ 

 

 

            นายธีรศกัด์ิ   คชฤทธ์ิ 

 

 

            นางสาวไมตรี   มัน่ทรัพย ์

 

            นางสาวพชัราณี   วณิชยานนัต ์

 

 

หน่ึงแสนครูดี 

ครูดีไม่มีอบายมุข 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

 

คุรุสภา 

สพฐ. 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

            นางนุชจรี   หลาํใจซ่ือ 

 

           นายณรงคศ์กัด์ิ   เกิดแพร 

 

           นางยพุิน   เกิดแพร 

 

          นายภูวดล    นนทน์นัทภูมิ 

 

          นายพิพฒัน์    โสรัตน์ 

 

          นายสุทธิวงศ ์  คาํกล่อม 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

 

ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

คุรุสภาพื้นท่ีเขตการศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต2 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายอานนท ์          พุ่มพิศ 

 

ครูผูส้อนนกัเรียนรางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 

ประเภทบินนาน  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  41 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

            เด็กชายนที             บูชา 

            เด็กชายเมธี             โพธ์ินอ้ย 

 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั

เคร่ืองบินพลงัยางประเภทบินนาน 

 (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  41 

 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายสุทธิวงศ ์         คาํกล่อม 

 

ครูผูส้อนนกัเรียนรางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง  

ประเภทบินไกล  โดยการปล่อยดว้ย

มือ  ม.1-ม.3 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  41 

 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

            เด็กชายพีรพฒัน์     ไกรสร 

            เด็กชายอานนท ์      อวยชยั 

 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั

เคร่ืองบินพลงัยาง  ประเภทบินไกล  

โดยการปล่อยดว้ยมือ  ม.1-ม.3 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  41 

 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายปัญญา      ประกอบเขตการณ์ 

            นายศกัด์ิสิทธ์ิ  จิตมณี 

 

ครูผูส้อนนกัเรียนรางวลัเหรียญทอง 

ภายยนตส์ั้น  ม.4 – ม.6 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

น.ส.กมลทิพย ์ ดว้งช่ืน 

นายชิติพทัธ์  นิโกรธะ 

น.ส.วรินทร  ผูก้าํจดั 

น.ส.วนัวสิา  พลทอน 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง 

ภายยนตส์ั้น  ม.4 – ม.6   

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

ทองการแข่งขนั  ศิลป์สร้างสรรค ์   

ม.1 – ม.3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

           เด็กหญิงอภิชญา           บวัคล่ี 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั  

ศิลป์สร้างสรรค ์   

ม.1 – ม.3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

ทองการแข่งขนั ศิลป์สร้างสรรค ์ ม.4 

– ม.6 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

             น.ส.กมลลกัษณ์          สาทรกิจ 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั   

ศิลป์สร้างสรรค ์ ม.4 – ม.6 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

เงินการแข่งขนัวาดภาพระบายสี  ม.1 

– ม.3  

 (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

            เด็กหญิงญานิศา           บุญเกิด 

 

 

รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัวาด

ภาพระบายสี  ม.1 – ม.3 

 (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

                       นายพิพฒัน์        โสรัตน์ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

เงินการแข่งขนัวาดภาพระบายสี  

 ม.4 - 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 

            นางสาวทิพวรรณ        โอไ้ทย 

 

รางวลัเหรียญเงิน 

การแข่งขนัวาดภาพระบายสี   

ม.4 - 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

        นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

ทองการแข่งขนัเขียนภาพไทย

ประเพณี ม.4 – 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

          นางสาวปลายฟ้า       ประทารมย ์

 

รางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี 

ม.4 – 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

        นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

ทอง 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยสีเอกรงค ์

ม.4 – 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

        นางสาวธญัฤดี         สุผล 

 

รางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขนัเขียนภาพไทยสีเอกรงค ์

ม.4 – 6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ครู(ระบุช่ือ) 

        นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัเหรียญ

เงินการแข่งขนัสร้างภาพดว้ยการ 

ปะติด  ม.1 – 3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

           เด็กหญิงทีวยีา          ปริมล 

           เด็กหญิงปพชัญา      ไพราราชธรรม 

 

รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัสร้าง

ภาพดว้ยการปะติด  ม.1 – 3   

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

        นายพิพฒัน์                 โสรัตน์ 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั

เหรียญทอง  การแข่งขนัวาดภาพ

ลายเส้น  (Drawing)  ม.4 – 6  

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

         นางสาวสุขมุาล          ศิลป์เจริญ   

 

รางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น   

(Drawing) ม.4 – 6   (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายจีระเดช           เพชร์ทูล 

            นางจารุวรรณ        เช่ียวชาญ 

            นายปัญญา            ประกอบเขต

การณ์ 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

ชนะเลิศ  การแข่งขนัการสร้าง 

อุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการ  ม.4 – ม.6 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

             น.ส.ชฎาพร         พวงสมบติั 

             น.ส.วชุิดา            เหมสิงห์ 

             น.ส.วไิลวรรณ     ฉายแสง 

             นายศุภวฒัน์         ทองคาํนุช 

             น.ส.อรชร            รังศรี 

             นายเสรี                สุขุม 

 

 

รางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนั 

การสร้างอุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการ   

ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายณรงคศ์กัด์ิ     เกิดแพร 

             นางยพุิน              ดีสุข 

 

 

ครูผูฝึ้กสอบนกัเรียนรางวลัระดบั

ชนะเลิศ  การแข่งขนัการออกแบบ

ส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ม.1 – ม.3   

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

             ด.ช.ฐิติพงศ ์        เสือแกว้ 

             ด.ช.นนัทกานต ์ นาคน่ิม 

 

 

รางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนั

การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1 – ม.3 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายณรงคศ์กัด์ิ     เกิดแพร 

             นางยพุิน              ดีสุข 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลั 

ระดบัเหรียญเงิน  การแข่งขนั 

การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

              นายศราวธุ          เวชกร 

              นายสรพงษ ์        เทพสุวรรณ 

 

รางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนั

การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1 – ม.3 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายภูวดล     นนทน์นัทภูมิ 

            นางนารีนาถ  นนทน์นัทภูมิ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

ชนะเลิศ  การแข่งขนัการสร้าง 

Webpage  ประเภท   Web  Editor   

ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายสุทศัน์     กอ้นจนัทร์เทศ 

            นายอาทิตย ์    อาจเดช 

 

รางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนั

การสร้างWebpage  ประเภท   Web  

Editor  ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

 

 

 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายณรงคศ์กัด์ิ   เกิดแพร 

            นางยพุิน             ดีสุข 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั 

ระดบัเหรียญเงิน  การแข่งขนัการตดั

ต่อภาพยนตร์ ม.4 –ม.6  

 (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายณฐักานต ์    บวัสด 

            นายสรรเพชร    สุริยะแก่นทราย 

 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  

การแข่งขนัการตดัต่อภาพยนตร์  

ม.4 –ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายจีระเดช  เพชร์ทูล 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั 

ระดบัเหรียญเงิน  การแข่งขนั 

โครงงานอาชีพ  ม.1 – ม.3 

(ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

              ด.ญ.จิรนนัท ์     บุญชู 

              ด.ช.ภานุพงศ ์    ชราธาร 

              ด.ญ.สวดี           แกลว้เชิงคา้ 

 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ  

 ม.1 – ม.3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายสุพิน             โจกุ้ล 

            นายอุทาน             คุณยงค ์

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั 

ระดบัเหรียญเงิน  การแข่งขนั 

การจดัสวนถาดแบบช้ืน   

ม.1 – ม.3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

           ด.ญ.นิตยา  โดรณ 

           ด.ญ.ภทัรา  พุปชา 

           ด.ญ.วราพร  พลสมบตัร 

 

ไดรั้บรางวลัระดบัชนะเลิศ 

 การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช้ืน   

 ม.1 – ม.3  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายสุพิน             โจกุ้ล 

            นายอุทาน             คุณยงค ์

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั

ระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนัการจดั

สวนแกว้  ม.4 – ม.6  (ระดบัเขต

พื้นท่ี) 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 



 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายชลธาร          คงประจกัษ ์

            นายชาญณรงค ์   อินทร์แพง่ 

             นายราเชน          แสวงทรัพย ์

 

ไดรั้บรางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนัการ

จดัสวนแกว้  ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 41 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายพิพฒัน์         โสรัตน์ 

              

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลั 

ระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั 

วาดภาพลายเส้น  (Drawing) ม.4 – 6 

(ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นางสาวสุขมุาล    ศิลป์เจริญ 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั 

วาดภาพลายเส้น  (Drawing) ม.4 – 6 

(ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

             นายจีระเดช       เพชร์ทูล 

             นางจารุวรรณ    เช่ียวชาญ 

             นายปัญญา         

                                 ประกอบเขตการณ์ 

              

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั 

เหรียญทอง  การแข่งขนัการสร้างอุปกรณ์

เพื่อใหบ้ริการ  ม.4 – 6 

(ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

             นางสาวชฎาพร   พวงสมบติั 

             นางสาววชิชุดา   เหมสิงห์ 

             นางสาววไิลวรรณ  ฉายแสง 

             นายศุภวฒัน์        ทองคาํนุช 

             นางสาวอรชร      รังศรี 

             นายเสรี                สุขุม 

 

ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนั 

การสร้างอุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการ  ม.4 – 6 

(ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

              นายณรงคศ์กัด์ิ    เกิดแพร 

              นางยพุิน             ดีสุข           

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนไดรั้บรางวลั 

เหรียญเงิน  การแข่งขนัการออกแบบ 

ส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.1 – 3  (ระดบัภาค) 

 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายชลธาร          คงประจกัษ ์

            นายชาญณรงค ์   อินทร์แพง่ 

             นายราเชน          แสวงทรัพย ์

 

ไดรั้บรางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนัการ

จดัสวนแกว้  ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

             เด็กชายฐิติพงศ ์    เสือแกว้ 

             เด็กชายพนัฑกานต ์ นาคน่ิม 

              

 

ไดรั้บรางวลั 

เหรียญเงิน  การแข่งขนัการออกแบบ 

ส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.1 – 3  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายภูวดล     นนทน์นัทภูมิ 

            นางนารีนาถ  นนทน์นัทภูมิ 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

เหรียญทอง  การแข่งขนัการสร้าง 

Webpage  ประเภท   Web  Editor   

ม.4 – ม.6  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายสุทศัน์     กอ้นจนัทร์เทศ 

            นายอาทิตย ์    อาจเดช 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง 

 การแข่งขนัการสร้าง 

Webpage  ประเภท   Web  Editor   

ม.4 – ม.6  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายสุพิน        โจกุ้ล 

            นายอุทาน       คุณยงค ์

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

เหรียญเงินการแข่งขนัการจดัสวนถาด 

แบบช้ืน  ม.1 – ม.3  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            เด็กหญิงนิตยา  โดรณ 

            เด็กหญิงภทัรา   พุปชา 

            เด็กหญิงวราพร  พลสมบติั 

 

รางวลัระดบั 

เหรียญเงินการแข่งขนัการจดัสวนถาด 

แบบช้ืน  ม.1 – ม.3  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นายสุพิน        โจกุ้ล 

            นายอุทาน       คุณยงค ์

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

เหรียญทอง  การแข่งขนัการจดัสวนแกว้ 

ม.4 - 6  (ระดบัภาค) 

 

 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 



ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายชลธาร          คงประจกัษ ์

            นายชาญณรงค ์   อินทร์แพง่ 

             นายราเชน          แสวงทรัพย ์

 

ไดรั้บรางวลัระดบัชนะเลิศ  การแข่งขนัการ

จดัสวนแกว้  ม.4 – ม.6  (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 41 

นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

            นายชาญณรงค ์ อินทร์แพง่ 

            นายธีรพฒัน์      อมาตยคง 

            นายราเชน         แสวงทรัพย ์

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั 

การจดัสวนแกว้  ม.4 - 6  (ระดบัภาค) 

 

สาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพั้นฐาน 

ครู(ระบุช่ือ) 

            นางกฤษณา      บวัปรี 

 

 

ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนรางวลัระดบั 

เหรียญทอง  การแข่งขนั  Story  telling 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

(ระดบัจงัหวดั) 

 

 

องคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดั 

กาํแพงเพชร 

 

 นักเรียน  (ระบุช่ือ) 

              นางสาวนาถสุดา  กลัป์มาลยั 

 

 

รางวลัระดบัเหรียญทอง  การแข่งขนั  

Story  telling  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

(ระดบัจงัหวดั) 

 

 

องคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดั 

กาํแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสาํเร็จ 

 

ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้

สุขภาวะท่ีดีและ

มีสุนทรียภาพ 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักาย

สมํ่าเสมอ 

 2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีนํ้าหนกั 

ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

3  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถป้องกนั

ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 

และปัญหาทางเพศ 

4  เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าใน

ตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

5  เพื่อใหผู้เ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

6  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้าง

ผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

ดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  

  กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

 

1. วางแผน 

2. ดาํเนินการตามโครงการ 

ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนศิลปะ 

2.2 กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนดนตรีสากล 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

2.4 กิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพนกัเรียน 

2.5 กิจกรรมกีฬาภายใน

สถานศึกษา 

2.6 กิจกรรม 5 ร้ัวสดใส

ห่างไกลยาเสพติด 

3. นิเทศ ติดตามการ

ดาํเนินงาน 

4. สรุปและประเมินผลการ

ดาํเนินงานโครงการ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 736 คน มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพ สุข

นิสัย และออกกาํลงักายอยา่ง 

สมํ่าเสมอ      . 2.  นกัเรียน

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 734 คน มีนํ้าหนกั 

ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑม์าตรฐาน  

3. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน 

สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิง 

เสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง 

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรคภยั และ

อุบติัเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ  

 4. นกัเรียนโรงเรียนสลก

บาตรวทิยา จาํนวน 734 คน 

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ

มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม  

5. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734คน มีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี และให ้

เกียรติผูอ่ื้น   

 6. นกัเรียนโรงเรียนสลก

บาตรวทิยา จาํนวน 734 คน 

สามารถสร้างผลงานจากการ

เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/

นนัทนาการ  

2 

 

พฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึง

ประสงคพ์ฒันา

คุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเอ้ืออาทร

ผูอ่ื้นและมีความกตญั�ูกตเวที 

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนยอมรับความ

คิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกตาง 

4.  เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า  

ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. วางแผน 

2. ดาํเนินการตามโครงการ

ดงัน้ี 

2.1กิจกรรมส่งเสริมวนั

สาํคญั 

     -วนัพอ่ 

    -วนัไหวค้รู 

    -วนัเขา้พรรษา 

    -วนัแม่ 

2.2กิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาการเรียนการสอน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี 

4.กิจกรรมส่งเสริมกิจการ

นกัเรียน 

5.กิจกรรมอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

6.กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยและวนิยั

นกัเรียน 

7.กิจกรรมปรับเปล่ียนและ

แกไ้ขพฤติกรรม 

8.กิจกรรมธนาคารความดี 

9.กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

10.กิจกรรมค่ายธรรมะ

พฒันาจิต 

1 นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มี

คุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมทีพึงประสงคต์าม

หลกัสูตร 

2. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มีความ

เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ 

ความกตญั�ูกตเวที 

3. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 736 คน ยอมรับ

ความคิดเห็นและ 

วฒันธรรมท่ีแตกตาง 

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 736 คน 

ตระหนกั รู้คุณค่า  ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

3. นิเทศ ติดตามการ

ดาํเนินงาน 

4. สรุปและประเมินผลการ

ดาํเนินงานโครงการ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้รียนมีทกัษะใน

การแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

รักการเรียนรู้                                   

และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

1.นกัเรียนมีนิสัย เพื่อใหรั้กการ

อ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

และส่ือต่างๆรอบตวัได ้ 

2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการ

อ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและตั้งคาํถาม

เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได ้

3.  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั

เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้                

4.  เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีน

การเรียนรู้และนาํเสนอผลงานได ้

 

1. วางแผน 

2. ดาํเนินการตามโครงการ 

1.กิจกรรมรักการอ่าน 

2.กิจกรรมบรรณารักษน์อ้ย 

3.กิจกรรมงานเทคนิค

หอ้งสมุด 

4.กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

5.กิจกรรมภาษาไทยวนัน้ี 

6.กิจกรรมวนัภาษาไทย 

 7.กิจกรรมค่ายแรลล่ี

คณิตศาสตร์ 

8.กิจกรรมสัปดาห์

คณิตศาสตร์ 

9.กิจกรรมสัปดาห์

วทิยาศาสตร์ 

10.กิจกรรม English 

market after lunch 

11.กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

12.กิจกรรมภาษาสู่อาเซียน 

13.กิจกรรมสอนเสริมเพิ่ม 

NT 

14.กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอน คอมพิวเตอร์ 

3. นิเทศ ติดตามการ

ดาํเนินงาน 

4. สรุปและประเมินผลการ

ดาํเนินงานโครงการ 

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา 734 คน 

มีนิสัยรักการอ่านและการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ

ต่างๆรอบตวั 

2.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา 734  คน 

 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 

เขียนและตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้

หาความรู้เพิ่มเติม 

3.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา 734  คน

สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็น

กลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้  

4.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา 734  คน ใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

4 

 

 

ส่งเสริมและ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความสามารถใน

การคิดอยา่งเป็น

ระบบ                                     

คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

มีสติสมเหตุผล 

( มฐ.4 ) 

1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสรุป

ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ฟัง  และ

ดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือ 

เขียนตามความคิดของตนเอง 

 

2 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํเสนอ

วธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วธีิการของตนเอง 

 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนด

เป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถมี

ความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร                                 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม 

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมภาษาไทยวนัน้ี 

2.กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

3.กิจกรรมวนัภาษาไทย 

4.กิจกรรมสัปดาห์

คณิตศาสตร์ 

5.กิจกรรมพฒันาการเรียน

คณิตศาสตร์ 

6.กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ 

7.กิจกรรมการใหบ้ริการ

ทางคอมพิวเตอร์ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน สรุป

ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู  

และส่ือสารโดยการพดูหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง

ได ้   

2  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734คน สามารถ

นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหา

ดว้ยภาษาหรือวธีิการของ

ตนเองได ้

3 นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน 

สามารถกาํหนดเป้าหมาย 

คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ 

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มี

ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

  การประเมิน / รายงาน (A) 

1. ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ 

สรุปประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

5 

 

 

 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และทกัษะ

ท่ีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลการประเมิน

การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลการทดสอบ

รวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตาม

เกณฑ ์

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม 

วตัถุประสงค ์คือ 

2.1กิจกรรมวดัผลและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

2.2กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

2.3กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนวชิาสังคม

ศึกษา 

2.4กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนวชิาภา

องักฤษชั้น ม.1 

2.5กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนงานประดิษฐ ์

 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย

แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม

เกณฑ ์ 

2  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มีผล

การประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์ 

3 นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734คน มีผลการ

ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มีผล

การทดสอบระดบัชาติ เป็นไป

ตามเกณฑ ์



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2.6กิจกรรมส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวชิาการ 

2.7กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนภาษาไทย 

2.8กิจกรรมพฒันาการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีกาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

6 ผูเ้รียนมีทกัษะในกา

ทาํงาน รักการทาํงา  

สามารถทาํงานร่วม

ผูอ่ื้นได ้                                    

และมีเจตคติท่ีดีต่ออ

สุจริต 

1 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวาง

แผนการทาํงานและดาํเนินการจน

สาํเร็จ  

2 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานอยา่ง

ความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใ

ในผลงานของตนเอง 

3 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

.4 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 สามารถวาง

แผนการทาํงานและ

ดาํเนินการ จนสาํเร็จ 

2. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน ทาํงาน

อยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันา

งาน และภูมิใจในผลงาน ของ

ตนเอง 

3 นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา จาํนวน 734 คน มี



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

เสริมสวย 

2.กิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพ 

3.กิจกรรมพฒันาการเรียน

การสอนวชิา 

คหกรรม 

4.กิจกรรมพฒันาการเรียน

การสอนงานเกษตร 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

 

ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

7 พฒันาครูให้

สามารถปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมี 

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 

1  เพื่อใหค้รูมีการกาํหนด

เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้น

ความรู้  ทกัษะกระบวนกา 

สมรรถนะ  และคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 

 

1. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44 คนมีการกาํหนด

เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง

ดา้นความรู้  ทกัษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2  เพื่อใหค้รูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการ

วางแผนจดัการ เรียนรู้เพื่อพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียน 

3  เพื่อใหค้รูออกแบบและจดัการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาทาง

สติปัญญา 

4  เพื่อใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบท

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

5  เพื่อใหค้รูมีการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

6  เพื่อใหค้รูใหค้าํแนะนาํ  

คาํปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่

ผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้และ           

คุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

7  เพื่อใหค้รูมีการศึกษา  วจิยัและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาชีพ

ท่ีตนรับผดิชอบและใชผ้ลในการ

ปรับการสอน 

8 เพื่อใหค้รูประพฤติปฏิบติัตน

เป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิก

ท่ีดีของสถานศึกษา 

9 เพื่อใหค้รูจดัการเรียนการสอน

ตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็ม

เวลา เตม็ความสามารถ 

 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมส่งเสริม

ระบบงานศึกษาต่อและ

ทุนการศึกษา 

2. กิจกรรมพฒันางานวิจยั

เพื่อการเรียนรู้ 

3.กิจกรรมพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

4.กิจกรรมปรับความรู้

พื้นฐาน ม.1และ ม.4 

  การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

 

2. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44  คน มีการวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้

ขอ้มูลในการวางแผนจดัการ 

เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน 

3 ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44  คนออกแบบและ

จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล

และพฒันาทางสติปัญญา 

4. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44 คน 

ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมผนวกกบัการนาํ

บริบทและภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ

จดัการเรียนรู้ 

5. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44  คนมีการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ย วธีิการท่ีหลากหลาย 

6. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44 คนใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา

ใหแ้ก่ผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้

และคุณภาพชีวติดว้ยความ

เสมอภาค 

7. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44  คน 

มีการศึกษา  วจิยัและ



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

พฒันาการจดัการเรียนรู้ใน

วชิาชีพท่ีตนรับผดิชอบและใช้

ผลในการปรับการสอน 

8. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44  คนประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

9. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

จาํนวน 44   คนจดัการเรียน

การสอนตามวชิาท่ีไดรั้บ

มอบหมายเตม็เวลา เตม็

ความสามารถ 

 

8 ผูบ้ริหาร

ปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

และเกิด         

1  เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 

ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2 เพื่อใหผู้บ้ริหารใชห้ลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

3 เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความสามารถ

บริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 

4  เพื่อใหผู้บ้ริหารส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม

รับการกระจายอาํนาจ 

5  เพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และ

ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษา 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

1.ประชุมคณะทาํงานเพือ่

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ ให้

ผูบ้ริหาร 

ปฏิบติังานบรรลุตาม

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนสลกบาตร

รวทิยา มีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ 

และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสลกบาตร

วทิยาผูบ้ริหารใชห้ลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา มีความสามารถบริหาร

จดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

6  เพื่อใหผู้บ้ริหารใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 

 

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมปฐมนิเทศ 

2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

3.กิจกรรมพฒันางาน

บริหารวชิาการ 

4.กิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาบุคลากร 

5.กิจกรรมพฒันา

ระบบงานบุคลากร 

6.กิจกรรมสรรหาบุคลากร

ทางการศึกษา 

7.กิจกรรมพฒันางาน

การเงิน 

8.กิจกรรมพฒันางาน

แผนงาน 

9.กิจกรรมปรับปรุง

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

10.กิจกรรมสาธารณูปโภค

ในสถานศึกษา 

11.กิจกรรมงบประมาณ

สาํรองจ่ายเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

12.กิจกรรมบริหารจดัการ

สถานศึกษา 

13.กิจกรรมพฒันางาน

โสตทศันูปกรณ์ 

14.กิจกรรมซ่อมบาํรุง

ยานพาหนะโรงเรียน 

15.กิจกรรมควบคุมภายใน 

16.กิจกรรมใหบ้ริการ

คอมพิวเตอร์ 

  การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

การกระจายอาํนาจ 

5. นกัเรียน ผูป้กครอง และ

ชุมชนของโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา พึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษา 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา

ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็

เวลา 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

9 คณะกรรมการ

สถานศึกษา และ

ผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบ                                        

หนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิ

ประสิทธิผล 

1 เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

กาํหนด 

 

2 เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สลกบาตรวทิยามีการกาํกบั 

ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  

 

3 เพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันา

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

1.ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ ให้

ผูบ้ริหาร 

ปฏิบติังานบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผูป้กครองนกัเรียน 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

กาํหนด 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยามีการกาํกบั 

ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือน

การดาํเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการ 

พฒันาโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2.กิจกรรมเสรมสร้าง

ความสัมพนัธ์ชุมชน 

3.กิจกรรมพฒันาการมี

ส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2.จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

1

0 

สถานศึกษามีการ

จดัหลกัสูตร 

กระบวนการ

เรียนรู้ และ

กิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน

อยา่งรอบดา้น 

.1 เพื่อให้โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

.2 เพื่อให้โรงเรียนมีรายวชิา/

กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความสนใจ 

3 เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน  

4  เพื่อให้โรงเรียนมีการสนบัสนุน

ใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

1.ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั

ผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

รายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลาย

ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ตอ้งการ ความสามารถ ความ

ถนดั และความสนใจของ

ผูเ้รียน 

4.ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

.5  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการนิเทศ

ภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ 

และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอน อยา่งสมํ่าเสมอ  

6  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน  

 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ ให้

ผูบ้ริหาร 

ปฏิบติังานบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

2.กิจกรรมระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

  2.1 รู้จกันกัเรียนเป็น

รายบุคคล 

  2.2 การคดักรองนกัเรียน 

  2.3 การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา 

  2.4 การส่งเสริมและ

พฒันา 

3.กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2.จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

จาํนวน  44 คน ไดรั้บการ

สนบัสนุนใหจ้ดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือ

ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 

5.โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

การนิเทศภายใน กาํกบั 

ติดตามตรวจสอบ และน่าผล

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

6.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา

จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  

 

1 จดั 1 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน การเตรียมการ / วางแผน 1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

1 สภาพแวดลอ้ม 

และการบริการท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็                                  

ศกัยภาพ 

หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยั    มีส่ิง

อาํนวยความสะดวก เพียงพอ อยู่

ในสภาพใชก้ารไดดี้ 

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง

เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

2  เพื่อให้โรงเรียนมีโครงการ 

กิจกรรมครอบคลุมสุขบญัญติัทั้ง 

10 ประการ 

3 เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหารข้ัน

ดําเนินงานตามแผน (D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมงานเทคนิค

หอ้งสมุด 

2.กิจกรรมพฒันางานพสัดุ 

3.กิจกรรมจดั

สภาพแวดลอ้มและการ

บริการท่ีส่งเสริมศกัยภาพ

ผูเ้รียน 

4.กิจกรรมเวรยาม-

รักษาการณ์ 

  การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 

หอ้งนํ้า โรงอาหาร ห้อง

ประชุมครบและสะอาด

เรียบร้อย สวยงามมัน่คง

แขง็แรง และปลอดภยั มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้พอเพียงกบัจาํนวน

นกัเรียนและอยูใ่นสภาพใช้

การไดทุ้กคร้ัง 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

โครงการ กิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน

ครอบคลุมสุขบญัญติั 10 

ประการ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

การจดัห้องสมุดใหบ้ริการส่ือ

และเทคโนโลยทีีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

1

2 

สถานศึกษามีการ 

ประกนัคุณภาพ 

ภายในของสถาน 

ศึกษาตามท่ี 

กาํหนด                                       

ในกฎกระทรวง 

1 เพื่อให้โรงเรียน มีการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

2 เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัทาํและ

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

3 เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

4 เพื่อให้โรงเรียน มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5 เพื่อให้โรงเรียนมีการนาํผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

6 เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัทาํ

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.กิจกรรมระบบงาน

ทะเบียน 

3.กิจกรรมพฒันางาน

แผนงาน 

4.กิจกรรมพฒันางานสาร

บรรณ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาครบ

ทั้ง 15 มาตรฐาน 

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การจดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา    

3 โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใชส้ารสนเทศในการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

4. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การนาํผลการประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

6. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป 

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

 

การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ี

เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

1

3 

สถานศึกษามีการ

สร้าง ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

1 เพื่อให้โรงเรียน มีการสร้างและ

พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 เพื่อให้โรงเรียน มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 

ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การสร้างและพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ

ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษาเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

และบุคลากรของสถานศึกษา

แลผูเ้ก่ียวขอ้งครบ 5 ขั้นตอน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวา่งสถานศึกษากบั

ครอบครัว ชุมชน และองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้งครบ 5 ขอ้ 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

1.กิจกรรมพฒันาแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินภายในสถานศึกษา 

2.กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงาน 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

1

4 

การพฒันา

สถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย

ตามวสิัยทศัน์ 

ปรัชญาและ

จุดเนน้ท่ีกาํหนด

ข้ึน 

1 เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และ

จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

2 เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

มีผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมพฒันางาน

ปกครอง 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

การจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มี

ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย 

วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้

ของสถานศึกษา 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2.กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

3.กิจกรรมพฒันาการเรียน

นาฏศิลป์ 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

1

5 

ตามนโยบาย  

จุดเนน้ แนวทางการ

การศึกษาเพื่อ 

พฒันา 

และส่งเสริม

สถานศึกษาให้

ยกระดบั

คุณภาพสูงข้ึน 

1 เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2 เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

มีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย  

 

การเตรียมการ / วางแผน 

(P) 

1. ศึกษาผลการดาํเนิน

โครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา 

 2.ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาโครงการฯ 

 3.  จดัทาํโครงการฯ 

นาํเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

ข้ันดําเนินงานตามแผน 

(D) 

 1.  ประชุมคณะทาํงานเพื่อ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

1.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา    

มีการจดัโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา  

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา    

มีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 80 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา    

มีการจดัโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา และมีผลการ

ดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 



ที่ 
ช่ืองานโครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิดําเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  

(จํานวน/ร้อยละ) 

2  ดาํเนินงานตาม

โครงการฯ ต่างๆ เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม

วตัถุประสงค ์คือ 

1.กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน 

2.กิจกรรม ธนาคารขยะ 

3.กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.กิจกรรมค่ายพฒันาการ

อ่าน-เขียน 

การติดตามตรวจสอบ C) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานและ

คอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

ภาระงานท่ีโครงการ

กาํหนด 

การประเมิน / รายงาน (A) 

1. เจา้ของโครงการฯ สรุป

ประเมินโครงการฯ          

2  จดัทาํรายงานโครงการฯ 

นาํเสนอฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ * 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค ์

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่ 3   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง      

                    รักเรียนรู้ และ พฒันาตนเอง อยา่งต่อเน่ือง 

 

ดีมาก 

 

   มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น

ระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

 

ดีมาก 

 

มาตรฐานที ่6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ี

ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ดีเยีย่ม 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

                    และเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 

ชุมชน 

                          ปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้  

 

ดีเยีย่ม 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ * 

                      และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง

รอบดา้น 

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและ

การบริการ 

                      ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 

ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน

ของ  

                      สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ดีเยีย่ม 

 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน

ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ดีเยีย่ม 

 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกาํหนด

ข้ึน 

 

ดีเยีย่ม 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม   

มาตรฐานที ่15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว

ทางการ  

                       ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษา 

                       ใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 

ดีเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 



12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
นํา้หนัก

(คะแนน) 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.69 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.69 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 8.53 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 9.09 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00  ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 
10.00 8.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ตน้สงักดั 
5.00 4.74 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  
5.00 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจดัเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00  ดีเยีย่ม 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป    ใช่       ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป 10 ตวับ่งช้ี จากทั้งหมด 12 ตวับ่งช้ี    ใช่       ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่       ไม่ใช่     

สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

   



 จุดเด่น 

  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ครูและผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีลกัษณะท่ีเหมาะสม ครูสอนตรงตาม

ความรู้ความสามารถ และความถนดัของตนเอง ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสภาพสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษาต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหารงานครบทั้ง 4 งานตามภารกิจ 

 จุดทีค่วรพฒันา 

  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ ผูเ้รียนไม่ค่อยออกกาํลงักาย 

ผูเ้รียนยงัขาดการใชท้กัษะชีวติ ไม่กลา้แสดงออก ครูยงัขาดการเตรียมการสอน ขาดกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายท่ีเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน ขาดการวิจยัท่ีจะนาํไปพฒันาการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูบ้ริหารขาดการ

พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ ขาดการจดัทาํแผนการนิเทศ ขาดการกาํกบัติดตามการประเมินผลการ

ใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

     ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ ฝึกคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหา รวมทั้งฝึกเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การพฒันาหอ้งสมุดโดย

การจดับรรยากาศใหช้กัชวนผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เพิ่มจาํนวนหนงัสือใหเ้พียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนและเป็น

หนงัสือท่ีมีสาระการเรียนรู้ตรงกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน พร้อมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ใหเ้ร้าความ

สนใจ คือการจดัหาส่ือใหมี้ความหลากหลาย ทนัต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาหรือภายนอก

หอ้งเรียน จะตอ้งมีบรรยากาศท่ีเร้าความสนใจใหเ้กิดการเรียนรู้ เช่น สวนคณิตศาสตร์ มีรูปป้ันบุคคลสาํคญัของสาระ

คณิตศาสตร์ มีตน้ไมด้อกไมป้ระดบัเป็นภูมิทศัน์และมีป้ายสอดแทรกสูตรคณิตศาสตร์ ตวัอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์เป็นโจทยท่ี์

ไม่ยากใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทาํ ฝึกคิด เป็นตน้ 

  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

      สถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้น

วชิาการ ดา้นงบประมาณ และ ดา้นการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามากยิง่ข้ึน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสริม ไดแ้ก่ 

กรรมการท่ีปรึกษา และ คณะอนุกรรมการ รวมทั้งเครือข่ายผูป้กครอง เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

      สถานศึกษาควรนาํผลประเมินครูเก่ียวกบัการพฒันาในวชิาท่ีสอนหรือวชิาครู  แผนการจดัการเรียนรู้ของครู การ

จดัการเรียนการสอน แบบวดั แบบทดสอบของครูไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยใหค้รูมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดมาตรการในการปฏิบติัทั้งดา้นวางแผน ติดตามประเมินผล และนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการดาํเนินงานอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ีสถานศึกษาควรสนบัสนุนส่งเสริมและมีมาตรการใหค้รูแต่ละคนจดัเตรียมและใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิ



ปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งใหค้รูแต่ละคนศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อ

พฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

 

  4. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

      สถานศึกษาควรสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัระบบและการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยเชิญวทิยากรจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 41 

หรือจากหน่วยงานอ่ืนมาใหแ้นวคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและมีการ

กาํหนดมาตรการใหค้รูและบุคลากรทุกคนร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการนาํผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศเพื่อนาํไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

ตอนที ่2 

แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา  

  โรงเรียนสลกบาตรวทิยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่ม

บริหารงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการ

บริหารแบบการพฒันาตามกระบวนการ PDCA 

    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา *  ศูนยพ์ฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
*  ศูนยพ์ฒันาการสอนภาษาองักฤษ (ศูนย ์ ERIC)   
 

 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหาร

 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานวชิาการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบริหาร

่  
 
 



 

 
 

2. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  วสัิยทัศน์ 

   ภายในปี 2558 โรงเรียนสลกบาตรวทิยาเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

ประชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานและพฒันาสู่มาตรฐานสากล 

  พนัธกจิ 

     1. ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

    2. พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

    3. พฒันาครูใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน สามารถบูรณาการการจดัการเรียนรู้ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    4. พฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 เป้าหมาย 

      1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 

    2. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมและวถีิชีวติ

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

    4. สถานศึกษามีความเขม้แขง็และพฒันาสู่มาตรฐานสากล   

  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

     แต่งกายดี  มีจิตอาสา 

 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

    ศิลปวฒันธรรมเล่ืองลือ   

3.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  มุ่งพฒันาโรงเรียนใหเ้ขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน 

4. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  กลยทุธ์ 1  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

  กลยทุธ์ 2  พฒันาวชิาการเพื่อการเรียนรู้ 

  กลยทุธ์ 3  พฒันาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  กลยทุธ์ 4  พฒันาสถานศึกษาใหเ้ขม้แขง็ มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

 



 

 
 

ตอนที ่3 

ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1 ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพืน้ฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้

สุขภาวะท่ีดีและ 

มีสุนทรียภาพ 

เชิงปริมาณ 

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ         

สุขนิสัย และออกกาํลงักายอยา่ง 

สมํ่าเสมอ       

2.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80 

มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  

3.  นกัเรียนโรง เรียน                

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

สามารถป้องกนัตนเองจาก           

ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง 

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ       

ความรุนแรง โรคภยั และอุบติัเหตุ

รวมทั้งปัญหาทางเพศ  

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  เห็นคุณค่าใน

ตนเอง มีความมัน่ใจ   

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

5.   นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

เชิงปริมาณ 

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ         

สุขนิสัย และออกกาํลงักายอยา่ง 

สมํ่าเสมอ       

2.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80 

มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  

3.  นกัเรียนโรง เรียน                

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

สามารถป้องกนัตนเองจาก           

ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง 

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ       

ความรุนแรง โรคภยั และอุบติัเหตุ

รวมทั้งปัญหาทางเพศ  

4. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  เห็นคุณค่าใน

ตนเอง มีความมัน่ใจ   

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

5.   นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

มาตรฐานท่ี  1 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1-1.6 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

วทิยา ร้อยละ  80  มีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดี และใหเ้กียรติผูอ่ื้น  

6.   นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80 

 สามารถสร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/

นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ  

เชิงคุณภาพ 

นกัเรียนโรงเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา มีสุขนิสยั 

ในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย  

และออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

สามารถป้องกนัตนเองจาก 

ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 

ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ  

และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่า 

ในตนเอง มีความมั่นใจกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม  

มีมนุษสัมพนัธ์ ท่ีดีและใหเ้กียรติ

ผูอ่ื้น  รวมทั้งสามารถสร้างผลงาน

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  

ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ 

ตามจินตนาการ ในระดับดี 

 

วทิยา ร้อยละ  80  มีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดี และใหเ้กียรติผูอ่ื้น  

6.   นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80 

 สามารถสร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/

นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ  

เชิงคุณภาพ 

นกัเรียนโรงเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา มีสุขนิสยั 

ในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย  

และออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

สามารถป้องกนัตนเองจาก 

ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 

ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ  

และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่า 

ในตนเอง มีความมั่นใจกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม  

มีมนุษสัมพนัธ์ ท่ีดีและใหเ้กียรติ

ผูอ่ื้น  รวมทั้งสามารถสร้างผลงาน

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  

ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ 

ตามจินตนาการ ในระดับดี 

 

 



 

 
 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาวชิาการเพือ่การเรียนรู้ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

พฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมและ 

ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้รียนมีทกัษะใน

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80   

มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

ท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80   

มีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ 

ความกตญั�ูกตเวที 

3. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80  

ยอมรับความคิดเห็นและ 

วฒันธรรมท่ีแตกตาง 

4. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   ร้อยละ  80  

ตระหนกั รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ไดรั้บการพฒันา

และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตาม

เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด    

        

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80   

มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

ท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80   

มีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ 

ความกตญั�ูกตเวที 

3. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80  

ยอมรับความคิดเห็นและ 

วฒันธรรมท่ีแตกตาง 

4. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   ร้อยละ  80  

ตระหนกั รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ไดรั้บการพฒันา

และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตาม

เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด   

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มาตรฐานท่ี  2 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1-2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

การแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง   

รักการเรียนรู้และ

พฒันาตนเอง 

อยา่งต่อเน่ือง 

 

1.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีนิสัย 

รักการอ่านและการแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตวั 

2.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีทกัษะ 

ในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและ 

ตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

3. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80  

สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้  

4.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80   

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงานได ้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยามีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองใน

ระดบัดี 

 

1.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีนิสัย 

รักการอ่านและการแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตวั 

2.  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีทกัษะ 

ในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและ 

ตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

3. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80  

สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้  

4.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา ร้อยละ  80   

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงานได ้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยามีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองใน

ระดบัดี 

 

 

มาตรฐานท่ี  3 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1-3.4 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ส่งเสริมและพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้

ความสามารถ 

ในการคิด 

อยา่งเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค ์ 

ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีความสามารถ

ในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล         

ผูเ้รียน  ร้อยละ 80  

สามารถนาํเสนอวธีิคิด    

วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาและ 

วธีิการของตนเองจากการเขา้ร่วม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิด 

จากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ

ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียน      

ตามความคิดของตนเอง นาํเสนอ

วธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาและ

วธีิการของตนเอง  กาํหนด

เป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ      

มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจใน

ระดบัดี 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตร

วทิยา ร้อยละ  80  มีความสามารถ

ในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล         

ผูเ้รียน  ร้อยละ 80  

สามารถนาํเสนอวธีิคิด    

วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาและ 

วธีิการของตนเองจากการเขา้ร่วม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิด 

จากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ

ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียน      

ตามความคิดของตนเอง นาํเสนอ

วธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาและ

วธีิการของตนเอง  กาํหนด

เป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ      

มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจใน

ระดบัดี 

 

มาตรฐานท่ี  4 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1-4.4 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

พฒันาผูเ้รียน 

ใหมี้ความรู้และ

ทกัษะท่ีจาํเป็น 

ตามหลกัสูตร 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาทวทิยา  ร้อยละ 60  

มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แต่ละกลุ่มสาระ ผลประเมิน

สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร  

ผลการประเมินการอ่าน คิด

วเิคราะห์และเขียน เป็นไป 

ตามเกณฑ ์

2.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

มีผลการประเมินสมรรถนะ  

สาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์

3.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  70   

มีผลการประเมินการอ่าน  คิด

วเิคราะห์  และเขียนเป็นไป 

ตามเกณฑ ์

4 . นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาทวทิยา  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  

ร้อยละ  20   มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาทวทิยา  ร้อยละ 60  

มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แต่ละกลุ่มสาระ ผลประเมิน

สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร  

ผลการประเมินการอ่าน คิด

วเิคราะห์และเขียน เป็นไป 

ตามเกณฑ ์

2.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  80 

มีผลการประเมินสมรรถนะ  

สาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์

3.  นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา  ร้อยละ  70   

มีผลการประเมินการอ่าน  คิด

วเิคราะห์  และเขียนเป็นไป 

ตามเกณฑ ์

4 . นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาทวทิยา  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  

ร้อยละ  20   มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  5 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.1-5.4 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   มีระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระผลประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตร ผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผล

การทดสอบระดบัชาติ ระดบัดีข้ึน

ไป 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   มีระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระผลประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตร ผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผล

การทดสอบระดบัชาติ ระดบัดีข้ึน

ไป 

ผูเ้รียนมีทกัษะ 

ในการทาํงาน   

รักการทาํงาน  

สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

และมีเจตคติท่ีดี 

ต่ออาชีพสุจริต 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   ร้อยละ  80   

มีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นกัเรียนสามารถวางแผน 

การทาํงานและดาํเนินการจน

สาํเร็จ สามารถทาํงานอยา่งมี

ความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน ภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี

ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจในระดบัดี 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา   ร้อยละ  80   

มีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นกัเรียนสามารถวางแผน 

การทาํงานและดาํเนินการจน

สาํเร็จ สามารถทาํงานอยา่งมี

ความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน ภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี

ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจในระดบัดี 

 

มาตรฐานท่ี  6 

ตวับ่งช้ีท่ี  6.1-6.4 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่3 พฒันาครูและบุคลากรเพือ่การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

พฒันาครูให้

สามารถปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมี

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

ร้อยละ  90  มีการกาํหนดเป้าหมาย

คุณภาพผูเ้รียนดา้นความรู้   

ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  

2.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  มีการวเิคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน   

3.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  80  ออกแบบและ 

จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

ความแตกต่างบุคคล  และ

พฒันาการทางสติปัญญา  

4.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

ร้อยละ  90  มีการกาํหนดเป้าหมาย

คุณภาพผูเ้รียนดา้นความรู้   

ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  

2.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  มีการวเิคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน   

3.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  80  ออกแบบและ 

จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

ความแตกต่างบุคคล  และ

พฒันาการทางสติปัญญา  

4.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มาตรฐานท่ี  7 

ตวับ่งช้ีท่ี  7.1-7.9 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละ  80  ใชส่ื้อและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ 

บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน

มาบูรณาการในการใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้   

5.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  มีการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย  

6.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  ใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษา  และแกไ้ขปัญหา 

ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน 

และคุณภาพชีวติดว้ยความ 

เสมอภาค   

7.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  80  มีการศึกษา  วจิยั 

และพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ล

ในการปรับการสอน  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีความสามารถปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ส่งผลใหผู้เ้รียน

ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ที

หลากหลายเตม็ตามศกัยภาพของ

ร้อยละ  80  ใชส่ื้อและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ 

บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน

มาบูรณาการในการใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้   

5.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  มีการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย  

6.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  90  ใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษา  และแกไ้ขปัญหา 

ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน 

และคุณภาพชีวติดว้ยความ 

เสมอภาค   

7.  ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ร้อยละ  80  มีการศึกษา  วจิยั 

และพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ล

ในการปรับการสอน  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีความสามารถปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ส่งผลใหผู้เ้รียน

ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ที

หลากหลายเตม็ตามศกัยภาพของ



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

แต่ละคน  ไดรั้บคาํแนะนาํ  

คาํปรึกษาและแกปั้ญหาทั้งดา้น

การเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสอมภาค  เรียนรู้อยา่งมี

ความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

แต่ละคน  ไดรั้บคาํแนะนาํ  

คาํปรึกษาและแกปั้ญหาทั้งดา้น

การเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสอมภาค  เรียนรู้อยา่งมี

ความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ผูบ้ริหารปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1  เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 

ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

อยูใ่นระดบัดีมาก 

2 เพื่อใหผู้บ้ริหารใชห้ลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

อยูใ่นระดบัดีมาก 

3 เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความสามารถ

บริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1  เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 

ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

อยูใ่นระดบัดีมาก 

2 เพื่อใหผู้บ้ริหารใชห้ลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

อยูใ่นระดบัดีมาก 

3 เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความสามารถ

บริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานท่ี  8 

ตวับ่งช้ีท่ี  8.1-8.6 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

แผนปฏิบติัการ  อยูใ่นระดบัดีมาก 

4  เพื่อใหผู้บ้ริหารส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม

รับการกระจายอาํนาจ  อยูใ่นระดบั 

ดีมาก 

5  เพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และ

ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษา  อยูใ่นระดบัดีมาก 

6  เพื่อใหผู้บ้ริหารใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา  อยูใ่นระดบัดีมาก 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

สลกบาตรรวทิยา มีวสิยัทศัน์  

ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยาผูบ้ริหารใช้

หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยา มีความสามารถ

บริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 

แผนปฏิบติัการ  อยูใ่นระดบัดีมาก 

4  เพื่อใหผู้บ้ริหารส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม

รับการกระจายอาํนาจ  อยูใ่นระดบั 

ดีมาก 

5  เพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และ

ชุมชนพงึพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษา  อยูใ่นระดบัดีมาก 

6  เพื่อใหผู้บ้ริหารใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา  อยูใ่นระดบัดีมาก 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

สลกบาตรรวทิยา มีวสิยัทศัน์  

ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยาผูบ้ริหารใช้

หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น

วชิาการและการจดัการ 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยา มีความสามารถ

บริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียน                     

สลกบาตรวทิยา ส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม

รับการกระจายอาํนาจ 

5. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน

ของโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยา ใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียน                     

สลกบาตรวทิยา ส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม

รับการกระจายอาํนาจ 

5. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน

ของโรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียน                   

สลกบาตรวทิยา ใหค้าํแนะนาํ 

คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  และ

ผูป้กครอง  ชุมชน  

ปฎิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ด้านคุณภาพ 

1. เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการกาํกบั ติดตาม ดูแล  

และขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 

ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย ระดบัดีมาก 

3. เพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ด้านคุณภาพ 

1. เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการกาํกบั ติดตาม ดูแล  

และขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 

ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย ระดบัดีมาก 

3. เพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มาตรฐานท่ี  9 

ตวับ่งช้ีท่ี  9.1-9.3 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ระดบัดีมาก 

ด้านปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยามีการกาํกบั 

ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือน        

การดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันา         

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

ระดบัดีมาก 

ด้านปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยา มีความรู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

สลกบาตรวทิยามีการกาํกบั 

ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือน        

การดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันา         

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

สถานศึกษา 

มีการจดัทาํ

หลกัสูตร  

กระบวนการเรียนรู้  

และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพ  ผูเ้รียน

อยา่งรอบดา้น 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีรายวชิา/

กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความสนใจ 

ระดบัดีมาก 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน   

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีรายวชิา/

กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความสนใจ 

ระดบัดีมาก 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน   

มาตรฐานท่ี  10 

ตวับ่งช้ีท่ี  10.1-10.6 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ระดบัดีมาก 

4.  เพื่อให้โรงเรียนมีการสนบัสนุน

ใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน 

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ระดบัดีมาก 

5.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการนิเทศ

ภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ 

และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอน อยา่งสมํ่าเสมอ  

ระดบัดีมาก 

6.  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน   ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ  

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

และทอ้งถ่ิน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

รายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายให้

ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน 

4. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา

ระดบัดีมาก 

4.  เพื่อให้โรงเรียนมีการสนบัสนุน

ใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน 

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ระดบัดีมาก 

5.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการนิเทศ

ภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ 

และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอน อยา่งสมํ่าเสมอ  

ระดบัดีมาก 

6.  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน   ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ  

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

และทอ้งถ่ิน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

รายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายให้

ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน 

4. ครูโรงเรียนสลกบาตรวทิยา



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

จาํนวน  44 คน ไดรั้บการ

สนบัสนุนใหจ้ดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม

ตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอน อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 

6. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา

จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน  

 

จาํนวน  44 คน ไดรั้บการ

สนบัสนุนใหจ้ดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม

ตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอน อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 

6. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา

จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน  

 

จดัสภาพแวดลอ้ม 

และการบริการท่ี 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยั    มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เพียงพอ อยูใ่นสภาพ

ใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 

และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

2.  เพื่อให้โรงเรียนมีโครงการ 

กิจกรรมครอบคลุมสุขบญัญติัทั้ง 

10 ประการ  ระดบัดีมาก 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยั    มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เพียงพอ อยูใ่นสภาพ

ใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 

และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

2.  เพื่อให้โรงเรียนมีโครงการ 

กิจกรรมครอบคลุมสุขบญัญติัทั้ง 

10 ประการ  ระดบัดีมาก 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดั

มาตรฐานท่ี  11 

ตวับ่งช้ีท่ี  11.1-11.3 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งนํ้า 

โรงอาหาร หอ้งประชุมครบและ

สะอาดเรียบร้อย สวยงามมัน่คง

แขง็แรง และปลอดภยั 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้พอเพียงกบัจาํนวนนกัเรียน

และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดทุ้กคร้ัง 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียนครอบคลุมสุขบญัญติั  

10 ประการ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

จดัหอ้งสมุดใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยทีีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่ง

เพียงพอ 

หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งนํ้า 

โรงอาหาร หอ้งประชุมครบและ

สะอาดเรียบร้อย สวยงามมัน่คง

แขง็แรง และปลอดภยั 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้พอเพียงกบัจาํนวนนกัเรียน

และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดทุ้กคร้ัง 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามี

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียนครอบคลุมสุขบญัญติั  

10 ประการ 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

จดัหอ้งสมุดใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยทีีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่ง

เพียงพอ 

สถานศึกษา 

มีการประกนั

คุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา

ตามท่ีกาํหนด 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัทาํ 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัทาํ 

มาตรฐานท่ี  12 

ตวับ่งช้ีท่ี  12.1-12.6 

 

 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และดาํเนินการตามแผนพฒันา 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 

3. เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 

 

4. เพื่อให้โรงเรียน มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ร้อยละ  80 

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการนาํผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายใน 

และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ  80 

6. เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัทาํ

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ร้อยละ  80 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา           

มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาครบทั้ง 15 

และดาํเนินการตามแผนพฒันา 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 

3. เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 

 

4. เพื่อให้โรงเรียน มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ร้อยละ  80 

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการนาํผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายใน 

และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ  80 

6. เพื่อให้โรงเรียน มีการจดัทาํ

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ร้อยละ  80 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา           

มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาครบทั้ง 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน  ร้อยละ  80 

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีการ

จดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   ร้อยละ  80 

 

 

 

 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

4. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา   

มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

5. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง  ร้อยละ  80 

6. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการจดัทาํรายงานประจาํปี 

มาตรฐาน  ร้อยละ  80 

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีการ

จดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   ร้อยละ  80 

 

 

 

 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

4. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา   

มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

5. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

มีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง  ร้อยละ  80 

6. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการจดัทาํรายงานประจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษามีการ

สร้าง ส่งเสริม  

สนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีการสร้าง 

และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์ 

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวม 

ทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียน มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีการสร้าง 

และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์ 

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวม 

ทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียน มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัดีมาก 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  13 

ตวับ่งช้ีท่ี  13.1-13.2 

 

 

 

 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและ 

ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและบุคลากรของ

สถานศึกษาแลผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ครบ 5 ขั้นตอน 

 

 

 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งครบ 5 ขอ้ 

มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและ 

ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและบุคลากรของ

สถานศึกษาแลผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ครบ 5 ขั้นตอน 

 

 

 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งครบ 5 ขอ้ 

การพฒันา

สถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย 

ตามวสิัยทศัน์  

ปรัชญา 

และจุดเนน้ท่ี

กาํหนดข้ึน 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา

มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา 

 และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา  ระดบัดีมาก 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา

มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา 

 และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

ระดบัดีมาก 

2. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา  ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  14 

ตวับ่งช้ีท่ี  14.1-14.2 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

 มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และ

จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีผล

การดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียน

บรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 

ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

 มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และ

จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

2. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา มีผล

การดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียน

บรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 

ตามนโยบาย  

จุดเนน้   

แนวทางการปฎิรูป

การศึกษาเพื่อ

พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้

ยกระดบัคุณภาพ 

สูงข้ึน 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ  80 

2 .เพือ่ให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีผลการดาํเนินงานบรรลุ 

ดา้นคุณภาพ  ร้อยละ  80 

ด้านคุณภาพ 

1.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา     

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา     

มีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 80 

ด้านปริมาณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ  80 

2 .เพื่อให้โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

มีผลการดาํเนินงานบรรลุ 

ดา้นคุณภาพ  ร้อยละ  80 

ด้านคุณภาพ 

1.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา     

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

2.โรงเรียนสลกบาตรวทิยา     

มีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 80 

มาตรฐานท่ี  15 

ตวับ่งช้ีท่ี  

        15.1– 15.2 



 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา    

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

และมีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

3. โรงเรียนสลกบาตรวทิยา    

มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

และมีผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

• ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพเิศษ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เชิงปริมาณ  

นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

ทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ

สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์

ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไป

เผยแพร่ ใหค้วามรู้กบัคนรอบขา้ง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  

นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยามี

ความรู้ ความเขา้ใจสามารถนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไป

เผยแพร่ ใหค้วามรู้กบัคนรอบขา้ง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่2 

ตวับ่งช้ี 2.4 

มาตรฐานที ่6 

ตวับ่งช้ี 6.2-6.4 

มาตรฐานที ่10 

ตวับ่งช้ี 10.1-10.4 

มาตรฐานที ่15 

ตวับ่งช้ี 15.1-15.2 



 

 
 

2. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้

2. นกัเรียนนาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั และนาํไปประกอบ

อาชีพได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 

76.74 0.38 4 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามโครงการ และกิจกรรม ดงัน้ี 

1. โครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้

ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

และออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ และมี

นํ้าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

2 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

86.36 0.43 5 

3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ

และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

92.11 0.92 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

79.41 0.79 4 2. โครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้

ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้

โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 

ปัญหาทางเพศ 

3.  โครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้

ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ 

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

4. โครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้

ผูเ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้

เกียรติผูอ่ื้น 

5. โครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้

ผูเ้รียนมีการสร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการ ตาม

จินตนาการ 

 

5 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ

ผูอ่ื้น 

72.06 0.72 4 

6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/

นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

75.40 0.75 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 

 

3.99 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ 1  

  

โรงเรียนสลกบาตรวทิยา  ไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  โดยการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ และกิจกรรม ไดแ้ก่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ

ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โครงการส่งเสริมและ

พฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรีสากล โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการสานฝันเด็ก ส.ว.  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.3 และ 

ม.6  และโครงการสร้างความสัมพนัธ์ชุมชนซ่ึง  ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและ



 

 
 

มีสุนทรียภาพ  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักาย    อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจดักิจกรรมการ

ออกกาํลงักายใหก้บันกัเรียน กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน การแข่งขนักีฬาและ 

ออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพร่วมกบัชุมชน  มีการชัง่นํ้าหนกั วดัส่วนสูง  และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน  นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพจะมีครูท่ีปรึกษาและครู

อนามยัโรงเรียนเป็นท่ีปรึกษาและคอยดูแล  กรณีนกัเรียนประสบปัญหาดา้นสุขภาพท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน 

โรงเรียนจะดาํเนินการส่งต่อ เพื่อขอคาํปรึกษา และขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลสลกบาตรโรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี และโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ตามลาํดบั สาํหรับดา้น

การป้องกนั หลีกเล่ียง รักษาตนเองใหพ้น้จากปัจจยัเส่ียงทางเพศ  ความรุนแรงและส่ิงเสพติดนั้น  

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  การลดปัญหา

การเกิดความรุนแรง การป้องกนัและหลีกเล่ียง และรักษาตนเองใหพ้น้จากส่ิงเสพติดและอบายมุข โดย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่นการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  การเชิญวทิยากรจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสลกบาตร  โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี  และสถานีตาํรวจภูธร 

ขาณุวรลกัษบุรีมาใหค้วามรู้และจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน  และเชิญเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาร่วมเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช่วยสอดส่องดูแล  และปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน และ

โรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยจดักิจกรรมการเยีย่มบา้น การคดักรอง

นกัเรียน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  และการโฮมรูม  เพื่อสอบถามและรับทราบปัญหา  ความตอ้งการ

ของนกัเรียน เป็นการป้องกนัและหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาจากอบายมุข  ปัญหาทางเพศ การทะเลาะววิาท  

และดูแลนกัเรียนท่ีมีอตัราเส่ียงในการเกิดความรุนแรงและติดส่ิงเสพติด  จดัการแข่งขนักีฬาเพื่อให้

นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และผอ่นคลายความเครียด  ฝึกใหน้กัเรียนมีกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น

ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยการจดักิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี การบาํเพญ็ประโยชน์ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนโดยการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา  การร้องเพลง  การแสดงดนตรี  การแสดง

บนเวทีของนกัเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ  และการแสดงเอง็กอ พะบู ๊ในงานประจาํปี 

ศาลเจา้พอ่จอมทองของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ   

 

ผลการพฒันา 

 

  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ และกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนมี

สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพนั้น ส่งผลใหน้กัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพเป็นอยา่งดี  นกัเรียนให้

ความสาํคญัต่อการออกกาํลงักาย  สามารถประเมินสุขภาพดว้ยตนเอง สามารถป้องกนั แกไ้ขและลดอตัรา

เส่ียงเก่ียวกบัโรคภยัต่าง ๆ ไดต้ลอดจนเป็นการป้องกนั และหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาจากอบายมุข  การติด

ส่ิงเสพติด  ปัญหาทางเพศ  การทะเลาะววิาท และการเกิดความรุนแรง   ส่วนกิจกรรมในการแสดงออก

ทางดา้นความสามารถทางดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา นนัทนาการ เช่น การร้องเพลง  การแสดงดนตรี การรํา 



 

 
 

การแสดงเอง็กอพะบู ๊ การแข่งขนักีฬา การเป็นผูน้าํในการร่วมกิจกรรมของชุมชน  ส่งผลใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัของการเล่นกีฬา ไดมี้การพฒันาทกัษะความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาเพื่อการแข่งขนั การออก

กาํลงักายเพื่อสุขภาพ และการร่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีสร้างสรรค ์ทั้งในและนอกโรงเรียน  ส่งผลให้

นกัเรียนเกิดความมัน่ใจ  ความภาคภูมิใจ กลา้แสดงออก  เห็นคุณค่าของตนเอง  ปรับตวัให ้

เขา้กบัผูอ่ื้น รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคกิ์จกรรม และ

ร่วมพฒันางานของชุมชนในทอ้งถ่ิน มีความรู้และเขา้ใจ สามารถประพฤติ ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี

ของตนเอง ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียแก่ผูอ่ื้น ดูแลเอาใจใส่  เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ

กนั สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 

  โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมและพฒันาให้นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ี

สมบูรณ์ แขง็แรง  ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนได้

มีการวางแผน 

ในการปฏิบติัตนในชีวติประจาํวนัตามแนวทางการปฏิบติัของสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อจะเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริม และ

สนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีทกัษะ ความสามารถในดา้นการแสดงดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา และผูน้าํดา้น

นนัทนาการ ไดพ้ฒันาตนเองในการฝึกฝน และ 

ฝึกประสบการณ์ เพื่อความเป็นเลิศในทกัษะ และความสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์อยา่งสูงสุด  เป็นแบบอยา่งท่ีดีของเยาวชนต่อไปอยา่งย ัง่ยนื   

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

หลกัสูตร 

100 2.00 5 โรงเรียนไดจ้ดัดาํเนินกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนโดยสนบัสนุนกิจกรรม

การเรียนรู้ตามโครงการและกิจกรรม

ดงัน้ี 

2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูกตเวทีต่อ

ผูมี้พระคุณ 

90 1.00 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

3 ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรม

ท่ีแตกต่าง 

96 1.00 5 1. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

และวนิยันกัเรียน 

3. โครงการพฒันางานปกครอง 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

5. โครงการธนาคารโรงเรียน 

6. โครงการพฒันางานแนะแนว 

7. โครงการวนัสาํคญั 

8. กิจกรรมอบรมพฒันานกัเรียนแกน

นาํตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9. กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 

10. กิจกรรมวนัแม่ 

4 ตระหนกัเห็นคุณค่าและร่วมพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 1.00 5 

รวมคะแนน 5.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่2  

    การพฒันาคุณภาพในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดน้าํปัญหาขอ้บกพร่องจากปีการศึกษา 2557 

มาปรับปรุงพฒันาโดยการมุ่งสร้างแกนนาํนกัเรียน โดยมีโครงการอบรมนกัเรียนแกนนาํ โดยเร่ิมตน้ท่ี

ดาํเนินการอบรมนกัเรียนแกนนาํตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลเป็นตน้แบบและเป็นตวัอยา่ง

ในการสร้างเครือข่าย สร้างจิตสาํนึก เม่ือนกัเรียนมีจิตสาํนึกท่ีดี ผสานกบัการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมอยา่งต่อเน่ืองทุกปีเพื่อก่อใหเ้กิดจิตสาํนึกท่ีดี การซึมซบัหลกัธรรม จะทาํให้นกัเรียนเปล่ียน

พฤติกรรมไปในทางบวก ง่ายต่อการพฒันาตามโครงการต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาซ่ึงไดน้าํมาบูรณาการเขา้กบั

มาตรฐานท่ี 2 ตวับ่งช้ีท่ี 1-4 

ผลการพฒันา 

  จากการจดักิจกรรม/โครงการหลากหลาย เพื่อฝึกปฏิบติั ปลูกฝังจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีดีงาม 

ใหน้กัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนเป็นผูมี้กริยาสุภาพ พดูจานุ่มนวล มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวนิยั ร่วมมือ



 

 
 

ในการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรการส่งเสริมและสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาใหก้ารรับรองพฒันาโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจรู้หนา้ท่ี การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มี

ความเคารพครู อาจารยก์ตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ดีเยีย่ม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  โรงเรียนควรมุ่งเนน้กิจกรรม/โครงการท่ีตอบสนอง มาตรฐานท่ี 2 ตวับ่งช้ีท่ี 3 เร่ืองการยอมรับ

ความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่างใหห้ลากหลายมากข้ึนเพื่อรองรับอาเซียนอีกในไม่ชา้น้ีควบคู่กบัครู

อาจารยต์อ้งมีจิตสาํนึกในการสั่งสอน อบรมกล่อมเกลานกัเรียนโดยยกเหตุและผลในทางคุณธรรม การ

ใหค้รูเขา้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในทุกปี 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั  

70.56 1.41 4 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันา โดยวดั

การเรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม 

ดงัน้ี 

1. โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ 

2. โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

3. โครงการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาไทย 

- กิจกรรมการอ่านดีมีรางวลั 

4. โครงการพฒันากลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

- กิจกรรมพฒันาคุณภาพการงาน

อาชีพและเทคโนโลยสีารสนเทศงาน 

IT 

2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน 

และตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม  

74.75 0.75 4 

3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง

กนั  

71.57 0.72 4 

4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 

  

71.45 0.71 4 

รวมคะแนน 

3.59 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่3   

    โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนใหมี้นิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ และเสริมสร้างใหน้กัเรียนมี

ทกัษะในการอ่าน ฟัง พดู เขียน ตั้งคาํถาม เพื่อมีทกัษะการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน ตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หา

ความรู้ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดว้ยการประกวด แต่งนิทานเล่มเล็ก 

กิจกรรมวนัภาษาไทยและไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั และสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน เช่น กิจกรรมส่งเสริม

การใช ้ICT กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

ผลการพฒันา 

 จากการกิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมหลากหลายเพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีการผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 3 ในระดบัดี 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนตอ้งกาํหนดแผนพฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนมี

นิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั เพื่อให้

นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เรียน และตั้งคาํถาม เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม และมีการเรียนรู้

เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั พร้อมทั้งมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีน

การเรียนรู้ สามารถนาํเสนอผลงานของนกัเรียนไดต้ามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวมของ

โรงเรียน 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุสมผล 

 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 สรุปการความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง 

และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

96 1.92 5 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้        

 และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วชิาการ 

2.โครงการพฒันาทกัษะ 

ทางภาษาไทย 

3. โครงการพฒันากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

4. โครงการพฒันาการเรียน 

การสอนสงัคมศึกษา ศาสนา  

และวฒันธรรม 

5.โครงการพฒันาการเรียน 

การสอนศิลปะ 

6.โครงการห้องสมุดมีชีวติ 

7.แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี

กระบวนการท่ีหลากหลาย 

-การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ

แกปั้ญหา  

- การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  

- การสอนแบบโครงงาน 

- การจดักิจกรรมวเิคราะห์ ข่าว 

สถานการณ์ต่างๆ 

- การสร้างแผนผงัความคิด 

 

2 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ย

ภาษาหรือ วธีิการของตนเอง 

98 0.98 5 

3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

98 0.98 5 

4 มีความริเร่ิมและสร้างสรรคผ์ลงาน

ดว้ยความภาคภูมิใจ 

90 0.90 5 

รวมคะแนน 

4.78 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 4 



 

 
 

 โรงเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผลโดยการจดัโครงการ กิจกรรมและแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี

ส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ โครงการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาไทยโครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โครงการพฒันาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

ศาสนา  และวฒันธรรม โครงการพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ  โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ แผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแกปั้ญหา   การสอน

แบบสืบสวนสอบสวน  การสอนแบบโครงงาน การจดักิจกรรมวเิคราะห์ ข่าว สถานการณ์ต่างๆ  การ

สร้างแผนผงัความคิด ส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดัการเรียนรู้เพื่อฝึกทกัษะการคิดทุกรายวชิา รวมทั้งส่งเสริม

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยทาํโครงงานในรายวชิาต่างๆ เช่น โครงงานวทิยาศาสตร์ โครงงาน

คณิตศาสตร์ โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา โครงงานวชิาการงานพื้นฐานอาชีพ   

 

ผลการพฒันา 

 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคิด ในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิด

อยา่งเป็นระบบ ส่งผลใหผู้เ้รียนสามรถคิดสรุปความมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีเหตุ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 อยูใ่นระดบัดีมาก 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนควรกาํหนดแผนพฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ

การคิด เพื่อพฒันานกัเรียนการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวเิคราะห์แบบ Mind map  การสอน

แบบโครงงาน    การสอนท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการและการงานอาชีพ ฯลฯ และมีการติดตาม

นิเทศการสอนของครูอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพื่อประเมินความสามารถ

ดา้นการคิดของนกัเรียนตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 



 

 
 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ

กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

49.33 0.49 2 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรมดงัน้ี 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ                     

ทางวชิาการ 

- กิจกรรม Top-Five Top-Ten 

-โครงการพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 

-โครงการพฒันาจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ

สาระคณิตศาสตร์ 

-โครงการพฒันากลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

2. ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

82.48 0.82 5 

3. ผลการประเมินการอ่าน  

คิดวเิคราะห์และเขียน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

98.05 1.96 5 

4. ผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

31.52 0.32 1 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอนสงัคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

-โครงการส่งเสริมวนัสาํคญั 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอน                

สุขศึกษา 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอน               

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

-โครงการห้องสมุดมีชีวติ 

-โครงการพฒันาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ                

ทางการเรียนและทดสอบทางการศึกษา

ประเภทต่างๆ 

-โครงการปรับพื้นฐานความรู้นกัเรียน

ชั้นม.1 , 4 

-กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

รวมคะแนน 3.59 

สุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่5  

    โรงเรียนมีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผลโดยจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดได้

แก โครงการปรับพื้นฐานความรู้ ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวชิาการกิจกรรม Top-Five Top-Ten โครงการพฒันาทกัษะทางภาษาไทย โครงการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โครงการ

พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โครงการพฒันาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ



 

 
 

วฒันธรรม โครงการส่งเสริมวนัสาํคญั โครงการพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ  โครงการพฒันาการเรียน

การสอนสุขศึกษาโครงการพฒันาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   โครงการห้องสมุดมี

ชีวติ  โครงการพฒันาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทดสอบทางการศึกษาประเภทต่างๆ   โครงการ

ปรับพื้นฐานความรู้นกัเรียนชั้นม.1 , 4   กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

ผลการพฒันา 

        จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคิด ในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งเป็นระบบ มีการแสวงหา

ความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระ ผลการประเมิน

สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ ์มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 ในระดบัดีมาก 

    

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  โรงเรียนควรมีวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ มาใหค้วามรู้ แนะนาํเทคนิคการจดัทาํ

แบบทดสอบ เพื่อใหน้กัเรียนจะไดเ้รียนรู้กวา้งข้ึนกวา่เดิม ยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้ ท่ีเนน้

ทกัษะการคิด เพื่อพฒันานกัเรียนใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบ เช่น การจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก

กระบวนการคิดวเิคราะห์แบบ Mind Map,การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศของครู

อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพื่อประเมินความสามารถดา้นการคิดของผูเ้รียน

ตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการ

จบ 

100 2.00 5 -โครงการพฒันาการเรียนการสอนแต่

ละกลุ่มสาระ 

-โครงงานนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 

-กิจกรรมของคณะกรรมการนกัเรียน 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

การศึกษา 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันา

งานและภูมิใจในผลงานตนเอง 

100 1.00 5 

3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 100 1.00 5 

4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

100 1.00 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

  -โครงงาน/ช้ินงาน/รายงาน/ผลงาน

ภาพถ่ายของนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระ/

ผลงานนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ/เกียรติบตัรท่ีนกัเรียนไดรั้บใน

ระดบัต่างๆ 

-การแข่งขนักีฬาภายใน 

-กิจกรรมวนัไหวค้รู 

-กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

-กิจกรรมประจาํปีศาลเจา้พ่อจอมทอง 

-กิจกรรมวนั Christmas Day 

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัสาํคญั 

-โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ

นกัเรียน 

-กิจกรรมการเรียนการสอนการงาน 

-โครงสร้างวชิาเพิ่มเติมของทาง

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

     -โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย 

-กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน

วชิาคหกรรม 

-กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การงานอาชีพ ฯ  

-กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานศึกษา 

-กิจกรรมส่งเสริมพฒันาทกัษะกีฬา

และการเรียนรู้ศิลปะป้องกนัตวัเอง 

-โครงการเปิดโลกแหล่งการเรียนรู้

หลกัคุณธรรม นาํชีวติเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 รวมคะแนน 5.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่6 

โรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นระบบมีการวางแผนการปฏิบติังาน 

ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้โดยใหมี้การศึกษาอยา่งเป็นระบบทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมใหน้กัเรียน

ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ในฐานะผูน้าํและผูต้าม ตามระบบประชาธิปไตย โดยให้

นกัเรียนมีการเลือกตั้ง และวางแผนดาํเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน  สพฐ. 

ชุมชน  ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ โดยจดัใหมี้งบประมาณและแหล่งเรียนรู้ ทั้ง



 

 
 

ภายในและภายนอกโรงเรียน สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้ในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน ใหน้กัเรียนมีโอกาสในการเลือกวชิาเลือกเพื่อเรียนรู้ตามความสนใจ 

ผลการพฒันา 

จากการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้บทบาทหนา้ท่ีของ

ตนเอง ในฐานะผูน้าํ   ผูต้าม ตามระบอบประชาธิปไตย เรียนรู้ในการอยูร่่วมกนั รู้จกัวางแผนงาน  

ดาํเนินงานตามแผน ปรับปรุงผลงาน แกปั้ญหาจนสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และไดเ้ลือกเรียนรู้

ตามความสนใจอยา่งหลากหลายโดยนกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียน ส่งผลใหมี้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

แนวทางการพฒันา 

  โรงเรียนควรมีงบประมาณในการตอบแทนวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาใหค้วามรู้ หรือ

สนบัสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม และส่งเสริม

ใหมี้การอบรมอาชีพแนะนาํอาชีพท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั ใหก้บันกัเรียนท่ีสนใจ โดยเชิญวทิยากรมืออาชีพ

ทั้งในทอ้งถ่ินและในส่วนต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ ใหค้วามรู้ แนะนาํอาชีพ เพื่อนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้

กวา้งข้ึนและนาํมาวเิคราะห์งานอาชีพท่ีเหมาะกบัตวัเองไดช้ดัเจนข้ึน 

  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการสมรรถนะและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5 1.00 5 โรงเรียนสลกบาตรวทิยามีการ

ดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมใหค้รู

ไดมี้การจดัการเรียนรู้และมีการจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั

และเหมาะสมกบับริบทผูเ้รียน มีการ

วเิคราะห์ผูเ้รียน มีการวเิคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการ

วางแผนจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันา

2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวาง

แผนการจดัการเพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของผูเ้รียน 

5 1.00 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

5 2.00 5 ศกัยภาพของผูเ้รียน 

มีการออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา มี

การวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ

เรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายการ

ส่งเสริมใหค้รูมีการศึกษาวิจยัและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ี

ตนเองรับผิดชอบและใชผ้ลในการ

ปรับการสอนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1

เร่ืองมีครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา ตามโครงการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและการพฒันาการ

ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี

กิจกรรมจดัทาํแบบทดสอบตาม

ตวัช้ีวดัทุกกลุ่มสาระกิจกรรมคดั

โควตาเด็กนกัเรียนชั้นม.4  

กิจกรรมการเทียบโอน 

กิจกรรมเฝ้าระวงั 0,ร 

4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิ

ปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน

การจดัการเรียนรู้ 

5 1.00 5 

5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้

การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 

5 1.00 5 

6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และ

แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ

เรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ

เสมอภาค 

5 1.00 5 

7 ครูมีการศึกษาวจิยัและพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ ในวชิาท่ีตน

รับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับ

การสอน 

 

5 1.00 5 

8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

5 1.00 5 

9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ี

ไดรั้บมอบหมายเตม็ความสามารถ 

5 1.00 5 

รวมคะแนน 10.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  



 

 
 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่7  

    โรงเรียนจดัใหค้รูมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มีการวเิคราะห์ผูเ้รียน มีการ

ประชุมปฏิบติัการจดัทาํเคา้โครง ออกแบบการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา มีการติดตามนิเทศ

จากกลุ่มสาระทุกกลุ่ม มีการบริหารจดัการใหค้รูไดใ้ชเ้วบ็ไซตข์องโรงเรียนในดา้นการคน้หาเอกสาร 

คน้หาแหล่งเรียนรู้จากเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจ มีการแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย

ความเท่าเทียมกนั ครูยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม และมีจรรณยาบรรณในวชิาชีพ ปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อนครู ลูกศิษย ์และชุมชน ครูมีความอุทิศตน ทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกลุ่มสาระ

ท่ีรับมอบหมายอยา่งครบถว้น และมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

ผลการพฒันา 

   ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน

ชาติ พฒันานกัเรียนให้เป็นมนุษย ์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคูณธรรมมีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ครูรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูควรทาํวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ

และใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ครูมีการนาํผลการประเมินมาปรับเปล่ียน

การเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

         ในอนาคตครูตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการพูดภาษาท่ีสองในการส่ือสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

อาเซียน และมีการนาํเทคโนโลยมีาจดัการเรียนการสอนใหห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ และควรมีการ

ส่งเสริมหรือใชว้จิารณญาณในการสอนผูเ้รียนเร่ืองการใชส่ื้ออยา่งคุม้ค่าและเนน้การประหยดัพลงังาน

และสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผูเ้รียนไดต้ระหนกัและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานที ่8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



 

 
 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํและ

ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา

ผูเ้รียน 

0.79 1.00 4 -สรุปแบบประเมิน 

-บนัทึกการประชุม คาํสั่งการ

ปฏิบติังานของโรงเรียน 

-รายงานการประเมินภายนอกของ  

สมศ.  

-แฟ้มสะสมผลงานของผูบ้ริหาร 

-แฟ้มประกาศนียบตัร/รางวลัต่างๆ 

-แผนการปฏิบติัการประจาํปี 

โครงการ/กิจกรรม 

-รายงานประจาํปีของโรงเรียน 

-หนงัสือติดต่อประสานงาน สถิติการ

ใชห้อ้งสมุด สถิติการยมืหนงัสือ 

วารสาร รายงานการวิจยั 

-หลกัสูตรสถานศึกษา แผนจดัการ

เรียนรู้ 

-สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ สมุดตรวจ

ราชการ 

-รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

-แผนภูมิการจดัโครงสร้างองคก์ร 

-แฟ้มสะสมงานครู แบบประเมิน

ความพึงพอใจ รูปถ่าย 

-สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน 

-รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ

กิจกรรมต่างๆ 

2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน

ความคิดทั้งดา้นวชิาการและการ

จดัการ 

1.59 2.00 4 

3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั

การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหลานตามท่ี

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

1.59 2.00 4 

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมกบัการ

กระจายอาํนาจ 

1.59 2.00 4 

5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารการจดั

การศึกษา 

0.79 1.00 4 

6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทาง

วชิาการ และเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 

1.59 2.00 4 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

รวมคะแนน 10.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่8  

        ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาวชิาการและ

การบริหารจดัการสถานศึกษา คลอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานวชิาการ กลุ่มงานบุคลากร 

กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป และมีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรโดยการส่งบุคลากรเขา้อบรม และมีการติดตามตรวจสอบ ผลการดาํเนินงาน และมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนจะเร่ิมลงมือปฏิบติังานต่างๆ 

     

ผลการพฒันา 

         จากการท่ีโรงเรียนไดผู้บ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์ มีภาวะผูน้าํ มีความสามารถทางวชิาการ และมีความคิด

ริเร่ิมในการบริหารจดัการสถานศึกษาและพฒันาผูเ้รียน โดยใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ

ใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาวชิาการและการบริหารจดัการสถานศึกษา คลอบคลุมทุกกลุ่มงาน ผล

บรรลุตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้ทาํให้โรงเรียนไดรั้บรองมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม และทาํใหมี้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 8 ในระดบัดีเยีย่ม 

    

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  มีการบริหารจดัการโยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม หลกั PDCA มาใชใ้นการบริหารงานทั้ง 4 ดา้นมี

การพฒันาสถานศึกษาจากกระบวนการวจิยัเพื่อศึกษา แกปั้ญหา และพฒันาในเร่ืองต่างๆมีการพฒันา

บุคลากรในการยอมรับการกระจายอาํนาจ เพิ่มความตระหนกัในการเอาใจใส่ในดา้นจดัการเรียนรู้อยา่ง

เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

มาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



 

 
 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนด 

5 2.00 5 -การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

-แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

-แผนปฏิบติัการประจาํปี 

-บนัทึกรายงานการประชุม คาํสั่ง

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

-การรายงานประจาํปีของโรงเรียน 

-การสัมภาษณ์ เอกสารหลกัฐาน 

-แบบสาํรวจความพึงพอใจ 

-สมุดบนัทึกการประชุมผูป้กครอง 

-กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 

-การระดมทรัพยากร 

-โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 

-โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมงานประกนัคุณภาพภายใน 

 

 

2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั

ติดตามดูแล  และขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

5 1.00 5 

3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

5 2.00 5 

รวมคะแนน 5.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 9  

 โรงเรียนมีการส่งเสริมโดยมีการแต่งตั้งคณะดรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองชุมชนโดยมีการ

จดัทาํ แผนปฏิบติัการประจาํปี  บนัทึกรายงานการประชุม  จดัทาํสั่งต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํงานประกนั

คุณภาพภายใน  บกัทึกการประชุมผูป้กครอง รวมถึงกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมงาน



 

 
 

ประกนัคุณภาพภายในเพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุเป้าหมายจากกิจกรรมโครงการต่างๆ  ส่งผลให้

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการไดรั้บทราบขอ้มูล การดาํเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

โดยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาไดช้ี้แจงผลการปฏิบติังาน

ของโรงเรียนท่ีสาํคญัต่างๆและเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการเสนอประเด็นปัญหาอ่ืนๆานศึกษา ผูป้กรอง  

ชุมชนทราบและเขา้ใจในบทบาทตามระเบียบท่ีกาํหนดและใหค้วามเห็นเสนอแนะใหค้าํปรึกษา 

             แนวทางการพฒันา  

- คณะกรรมการสถานศึกษาใหข้อ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโรงเรียนดว้ยดีเสมอมา เช่น 

การจดัสร้างวตัถุมงคลเหรียญ ลพ. จุล หารายไดส้ร้างโดม   โรงเรียนควรประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเช่นการ

ออกวารสารโรงเรียน  แจง้ความกา้วหนา้ในการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ  

                     ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน

ทีไ่ด้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

4 1.6 5 โรงเรียนไดด้าํเนินการ

พฒันาโดยจดัใหมี้

กิจกรรม /โครงการ ดงัน้ี 

-จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระ

โดยสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายและสอดคลอ้ง

กบัทอ้งถ่ิน 

-จดัโครงสร้างหลกัสูตร

รายวชิาเพิ่มเติมทุก

ระดบัชั้นครอบคลุมทุก

กลุ่มสาระสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน

10.2 จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ี

หลากหลายใหผู้เ้รียนได้

เลือกเรียน ตามความ

ถนดั และความสนใจ 

4 1.6 5 

10.3 จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการ  ความสามารถ 

ความถนดั และความ

สนใจของผูเ้รียน 

3 0.6 3 



 

 
 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 

3 0.6 3 และความพร้อมของ

ผูส้อน 

-วชิาเพิ่มเติมประเภทวชิา

เลือกโรงเรียนจะจดัใหมี้

ชัว่โมงตรงกนั ผูเ้รียน

สามารถเลือกไดต้ามความ

ถนดั และความสนใจ 

-จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

อาทิชุมนุม ลูกเสือ – เนตร

นารี จริยธรรม บาํเพญ็

ประโยชน์ และแนะแนว 

-โครงการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ 

-โครงการนิเทศการศึกษา 

-โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

-กิจกรรมโฮมรูม 

-กิจกรรมเยีย่มบา้น 

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั 

ติดตามตรวจสอบ และ

นาํผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยา่ง

สมํ่าเสมอ   

4 1.6 5 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้รียน

ทุกคน           

4 1.6 5 

เฉลีย่ 4.33 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  7.6 ดีมาก 

  

  



 

 
 

1.  วธีิการพฒันาการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ 10 

โรงเรียนมีการจดัโครงการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยให้แต่ละ

กลุ่มสาระศึกษาสภาพทอ้งถ่ิน แลว้จดัหลกัสูตรใหส้นองกบัเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินโดยจดั

วชิาเพิ่มเติมหรือสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งการใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะการดาํรงชีวติมีการกาํหนดรายวชิาเพิ่มเติมใหไ้ดเ้รียนทุกคน  สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายนกัเรียนเพื่อเป็นทางเลือกทางการศึกษาโรงเรียนจดัหลกัสูตรวทิยาศาสตร์  ภาษาศาสตร์  และ

การอาชีพ(อุตสาหกรรม  คหกรรม และเกษตรกรรม)เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการชองนกัเรียนท่ี

ตอ้งการเลือกเรียนตามสายอาชีพท่ีตนเองถนดั  สาํหรับมธัยมศึกษาตอนตน้เปิดวชิาเพิ่มเติมหลากหลาย

โดยจดัใหมี้เวลาตรงกนัแลว้ใหน้กัเรียนสามารถเลือกรายวิชา 

การนาํทฤษฎีลงสู่การปฏิบติัสามารถทาํไดใ้นบางกลุ่มสาระ เช่น การงานอาชีพ  ศิลปะ 

นาฏศิลป์ การจดักิจกรรมนิเทศการจดัการศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการการนิเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร  

หวัหนา้วชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาํการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  และมีการ

สะทอ้นผลการนิเทศใหก้บัครูผูส้อนนาํไปปรับปรุงการจดัการสอน 

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีครูท่ีปรึกษารับผดิชอบระดบัหอ้งเรียนจดัทาํระบบ SDQ 

และใหค้าํปรึกษาในดา้นการเรียน  ความประพฤติ  จดัใหมี้การเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้น

การเฝ้าระวงั จดัใหมี้การประชุมผูป้กครองนกัเรียนประชุมภาคเรียนละ  1 คร้ัง พร้อมกบัมีการเลือก

เครือข่ายผูป้กครองในการช่วยดูแลโรงเรียน โดยจดักระบวนการตามขั้นตอนการคดักรอง และส่งต่ออยา่ง

ชดัเจน 

2.   ผลการพฒันา  

จากการจดักิจกรรมและโครงการต่างๆ และการจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนได ้อีกทั้งมีการสอดแทรกหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีการจดัการเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั

จริงเพื่อใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถ มีทกัษะท่ีดี โดยมีระบบกาํกบัติดตามดว้ย

ระบบการนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบ และจดัระบบดูแลช่วยเหลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีผล

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  ๑๐  ในระดบั  ดี 

3.   แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรกาํหนดแผนพฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ทกัษะการปฏิบติัตามทกัษะวชิานั้นๆ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑม์าตรฐานและแบบ

ประเมินตามสภาพจริง การจดัการเรียนเชิงบูรณาการขา้มกลุ่มสาระอยา่งนอ้ย 2 รายวชิา       จดักิจกรรม

เสริมการเรียนรู้เช่นการฝึกอาชีพระยะสั้น  

มีการนิเทศภายในในดา้นการเรียนการสอน  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 คร้ังต่อคน การจดัให้

มีวจิยัในชั้นเรียนและการประเมินงานวจิยั ลดการทาํงานเอกสารการประเมินหรือเอกสารซํ้ าซอ้น เช่น

สมุดบนัทึกการปฏิบติัการสอน  สมุดบนัทึกการโฮมรูม 



 

 
 

การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจดัใหมี้การติดตามนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน 

และทัว่ถึงเช่นการจดัหาทุนการศึกษา  

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็

ศกัยภาพ 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน

มัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง

อาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น

สภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่ม

ร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน  

3 2.4 3 โรงเรียนไดก้าํลงัพฒันาใหมี้หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ โรงอาหาร ห้องสมุด 

สภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ให้

เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงมี

การจดัทาํโครงการและกิจกรรม ดงัน้ี 

  1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน   

  2. กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา 

  3. กิจกรรม 5 ร้ัวสดใสห่างไกลยาเสพติด  

2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั

ของผูเ้รียน  

5 3 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1.8 3   4. กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

  5. กิจกรรมงานเทคนิคหอ้งสมุด 

  6. กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการใชส่ื้อ

เทคโนโลยเีพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอน 

  7. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 

  8. กิจกรรมสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

  9. กิจกรรมการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ 

  10. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  11. กิจกรรมงานเทคนิคหอ้งสมุด 

  12. กิจกรรมพฒันางานพสัดุ 

  13. กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มและการ

บริการท่ีส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน 

  14. กิจกรรมเวรยาม-รักษาการณ์ 

  15. กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินภายในสถานศึกษา 

  16. กิจกรรมพฒันางานปกครอง 

  17. กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง รวมคะแนน 7.2 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่  11 

  โรงเรียนไดมี้การวางแผนพฒันาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนใหม้ัน่คง สะอาดและ

ปลอดภยัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  ใหมี้สภาพแวดลอ้ม ร่มร่ืน และมี

แหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จึงไดมี้การจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี กิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพนกัเรียน กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา กิจกรรม 5 ร้ัวสดใสห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมงานเทคนิคหอ้งสมุด กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อใชจ้ดัการ

เรียนการสอน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ ์กิจกรรมสาธารณูปโภคในสถานศึกษา กิจกรรมการ

ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมงานเทคนิคหอ้งสมุด กิจกรรม

พฒันางานพสัดุ กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน กิจกรรมเวรยาม-

รักษาการณ์ กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภายในสถานศึกษา กิจกรรมพฒันางาน

ปกครอง และกิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

ผลการพฒันา 

  โรงเรียนมีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องนํ้า โรงอาหาร ห้องประชุมครบ เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความมัน่คงแขง็แรงปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์

ต่างๆ พอเพียงกบัผูเ้รียนและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม ร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัทาํโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนครอบคลุมตามสุขบญัญติัแห่งชาติ ๑๐ ประการ มีการ

ดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกาํหนดไวโ้ดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์

และนาํผลท่ีไดไ้ปพฒันา ปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 3 ปีติดต่อกนั ส่งผลให้ผูเ้รียนรู้จกัดูแล

ตนเองใหมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน มีสุขภาพจิตดี และรู้จกัหลีกเล่ียง

หรือป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุ ส่ิงมอมเมาและอบายมุข โรงเรียนมีการจดัหอ้งสมุดใหมี้ระบบบริหาร

จดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเร่ืองของระเบียบในการจดัหมวดหมู่ของ

หนงัสือ มีส่ือและระบบสารสนเทศเพียงพอในการใหบ้ริการแก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ถึงสารสนเทศได้

อยา่งรวดเร็ว เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 65 มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหอ้งสมุด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11 ใน

ระดบัดีมาก 

 

 

 



 

 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  โรงเรียนจะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการใหมี้ความเรียบร้อย สะอาด        

ถูกสุขลกัษณะ มีสีสันสวยงาม ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 

จะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหร่้มร่ืน มีตน้ไม ้และมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน มีการนาํ

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงหอ้งเรียน เพื่อใหมี้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนมึความ

หลากหลาย ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ความสามารถ มีการพฒันาห้องปฏิบติัการ

ต่างๆ ใหมี้ความเป็นมาตรฐานมากข้ึน หอ้งสมุดน่าจะตอ้งพฒันาใหมี้ระบบการยมื-คืนหนงัสือออนไลน์ 

มีระบบการเขา้ใชบ้ริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ต่อการคน้ควา้

ใหม้ากข้ึน 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5 1.00 5 โรงเรียนมีการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาดงัน้ี 

-กาํหนดปรัชญาปณิธานพนัธกิจ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

สถานศึกษาเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 

-การวเิคราะห์สังเคราะห์มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

-หลกัสูตรสถานศึกษาเอกสาร

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-เอกสารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษา 

-คาํสั่งมอบหมายงานใหบุ้คลากร

ปฏิบติังานตามแผนงานงานโครงการ

กิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้

2  จดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 1.00 5 

3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ

พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

5 1.00 5 

4  ติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

5 0.5 5 

5  นาํผลการประเมินคุณภาพทาง

ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5 0.5 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

6  จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 

5 1.00 5 -รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินภายในของสถานศึกษา 

-การจดัโครงสร้างระบบการ

บริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

-เอกสารรูปแบบการจดัระบบขอ้มูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

-คาํสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

-เอกสารสรุปผลการติดตามของ

สถานศึกษาและผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-รองรอยการดาํเนินงานเผยแพร่ผลต่อ

การพฒันาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 5.00 

 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่12   

โรงเรียนไดมี้การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงท่ีใช้

หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจดัทาํมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงศกัยภาพผูเ้รียน



 

 
 

โรงเรียนบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ินมาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จ

ไดเ้หมาะสมมีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงานโครงการกิจกรรมวธีิการ

งบประมาณและผูรั้บผดิชอบชดัเจนมีการนาํทาง สู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวมี้การจดัทาํ

ระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ถูกตอ้งครอบคลุมทนัสมยัครอบคลุมภารกิจงานบริหาร 4 ดา้นและ

ใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งการใชทุ้กฝ่ายมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการนาํเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกและวเิคราะห์สังเคราะห์เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ืองมีการสรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีเพื่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม

เห็นชอบเพื่อนาํเสนอหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  

 

ผลการพฒันา 

   จากการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนไดมี้

การจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการกาํหนดค่าเป้าหมาย

ความสาํเร็จไดเ้หมาะสมมีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจดัทาํระบบขอ้มูล

สารสนเทศใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 12 ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนควรมีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีอยา่งเหมาะสมและ

ชดัเจนมีการจดัโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนมีการนาํเอาระบบขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจดัการนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนเช่นระบบเครือข่าย 3g กระดาน

อจัฉริยะเป็นตน้นอกจากน้ีควรนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกตอ้งแม่นยาํเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การจดัการศึกษาท่ีสูงสุด เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 

 

 

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ

สถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4 4.00 5 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยการ

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการกิจกรรม

ดงัน้ี 

-แผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2558 

-คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 

-รายงานการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

-รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย 

รายงานการพฒันาการเรียนการสอน

วชิาคหกรรม 

-รายงานการจดักิจกรรมฝึกทกัษะงาน

อาชีพการงานพื้นฐานอาชีพภาคเรียนท่ี  

-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

-รายงานสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม

ธนาคารโรงเรียน 

-รายงานผลการจดัโครงการสานฝัน

เด็กสว 

-รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม

2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัวชุมชนและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 4.00 5 



 

 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานท่ี 

-รายงานผลการจดักิจกรรมทศันศึกษา 

-รายงานสรุปกิจกรรมการเรียนรู้นอก

สถานท่ีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-รายงานผลการจดักิจกรรมสัปดาห์

คณิตศาสตร์ 

-รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม 

english market after lunch  

-รายงานผลการดาํเนินกิจกรรมวนั

ภาษาไทย 

-รายงานผลการดาํเนินโครงการ

พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

-กิจกรรมบรรณารักษน์อ้ย 

-สรุปโครงการพฒันาทกัษะกีฬา 

 

  

รวมคะแนน 8.00 

 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

 

 

 



 

 
 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่13 

 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นงานท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการ

อยูแ่ลว้ ภาพความสาํเร็จท่ีจะเกิดกบันกัเรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีหลากหลาย โรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้

ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งช้ี ทั้ง 2 ของมาตรฐานท่ี 13 ดงัน้ี  

 13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีแหล่งเรียนรู้ไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ตระหนกัถึงคุณงามความดี 

การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สนบัสนุนใหน้กัเรียนรู้จกัแสวงหา

ความรู้และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย จากวทิยากรท่ีมาบรรยายใหค้วามรู้ต่างๆ  เช่น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจาก สภอ.ขาณุวรลกัษบุรี 

จงัหวดักาํแพงเพชร  มาบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดใหก้บันกัเรียน    อย.นอ้ย จากสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร   มาบรรยายและใหค้วามรู้เร่ืองอาหารและยาแก่นกัเรียน  การไปทศัน

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน   เช่น การไปทศันศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเล จงัหวดัชลบุรีของ

นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยา   และเยีย่มชมพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจ่าทว ีจงัหวดัพิษณุโลก   การเช่ือมโยง

และบูรณาการขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  

 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคลภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 

ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัอยา่งขยนัขนัแขง็ เช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน

ปกครอง ท่ีโรงเรียนบางมูลนากพิทยาคม  จงัหวดัพจิิตร กิจกรรมพฒันาเครือข่ายผูป้กครองโรงเรียนสลก

บาตรวทิยา กิจกรรมสานฝันท่ีเกิดจากความร่วมมือของชุมชนในการบริจาคเงินเพื่อให้โรงเรียนจดัสอน

พิเศษโดยจดัหาครูท่ีมีความรู้ความสามารถ การจดัซ้ือหนงัสือเตรียมสอบ หรือหนงัสือสรุปเน้ือหายอ่ให้

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 

ผลการพฒันา 

 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม การพฒันา

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น ส่งผลให้

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี  13 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันา 

 โรงเรียนควรกาํหนดแนวทางการพฒันาสถานศึกษา มีการกาํหนดขั้นตอนหรือวธีิการดาํเนินงาน

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยใหมี้การสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหา



 

 
 

ความรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งภายในและ

ภายนอก 

 

มาตรฐานที ่14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนด 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

ระดับ

คุณภาพ 

ทีไ่ด้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแน

น 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมทีท่าํ) 

1  จดัโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายวสิัยทศัน์

ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

5 3.00 5 โรงเรียนไดด้าํเนินการจดักิจกรรม

โครงการเพื่อพฒันาส่งเสริมจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียน

เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดงัน้ี 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-โครงการส่งเสริมวนัสาํคญั 

-โครงการส่งเสริมการประชาธิปไตย 

-โครงการปกครอง 

-โครงการพฒันากลุ่มสาระต่างๆ 

-โครงการงานประชาสัมพนัธ์ 

-โครงการประสานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

 

2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียน

บรรลุเป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

5 2.00 5 

รวมคะแนน 5.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่14   

    โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาใหมี้การส่งเสริมจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆใหส้ามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียน

ปฏิบติัตนใหด้าํเนินชีวติไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม

วฒันธรรมและสังคมโดยมีโครงการวถีิพุทธโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมวนั

สาํคญัโครงการส่งเสริมงานประชาธิปไตยโครงการปกครองโครงการพฒันากลุ่มสาระต่างๆ โครงการ

งานประชาสัมพนัธ์โครงการประสานสัมพนัธ์ชุมชน 



 

 
 

ผลการพฒันา 

  นกัเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยาทุกคนมีลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรท่ีกาํหนดนกัเรียน

เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผมี่ความกตญั�ูกตเวทีฟังคาํสั่ง

สอนของบิดามารดาคณะครูจนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนสลกบาตรวทิยา   

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  โรงเรียนควรมีแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียนโรงเรียน

สลกบาตรวทิยาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการทุกคนใหน้กัเรียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนจนสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัไดแ้ละอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

มาตรฐานที ่15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 

 

ท่ี 

 

ตวับ่งช้ี 

ระดบัคุณภาพ 

ท่ีได ้

(ร้อยละ/

ระดบั) 

คะแน

น 

ท่ีได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํ) 

1 จดัโครงการ  กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 

ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  

4 2.28 3 

 

 

1.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

2.กิจกรรมนํ้าด่ืมสะอาด 

3.กิจกรรมการเรียนรู้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ผลการดาํเนินงานบรรลุ

เป้าหมาย 

 

4 

 

1.48 

 

4 

 เฉล่ีย 3.5 

 สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 

 

 

 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่15 

 โรงเรียนส่งเสริมผูเ้รียนโดยใหมี้  โครงการ กิจกรรม สนองนโยบาย  จุดเนน้ ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมนํ้าด่ืมสะอาด  กิจกรรมธนาคาร



 

 
 

โรงเรียน นกัเรียนรู้จกัการออม การนาํขอ้เสนอแนะจากการประเมินคูณภาพภายนอก มากาํหนดมาตรการ 

เพื่อตอบสนองนโยบาย  

ผลการพฒันา  

          จากการดาํเนินงาน พบวา่โรงเรียนดาํเนินการจดัทาํโครงการ กิจกรรมดงักล่าว ตอบสนองนโยบาย

และจดเนน้การพฒันา มีการดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ทาํใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15 อยูใ่น

ระดบัดีมาก 

 

แนวทางการพฒันา 

    โรงเรียนจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  จดักิจกรรมบูรณาการร่วมกลุ่มสาระ และยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาใหสู้งข้ึน  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ค่านํ้าหนกั 
คะแนนท่ี

ได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

ดา้นท่ี 1 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 30.00 25.95 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี และมีสุนทรียภาพ 5.00 3.99 4 ดีมาก 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักาย สมํ่าเสมอ 0.50 0.38 4 ดีมาก 

1.2 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

0.50 0.43 5 ดีเยีย่ม 

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเอง

จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ 

1.00 0.92 5 ดีเยีย่ม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม 

1.00 0.79 4 ดีมาก 

1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  1.00 0.72 4 ดีมาก 

1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ  ตามจินตนาการ 

1.00 0.75 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง

ประสงค์ 

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 



 

 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ค่านํ้าหนกั 
คะแนนท่ี

ได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

ดา้นท่ี 1 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 30.00 25.95 5 ดีเยีย่ม 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

5.00 3.59 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั      

2.00 1.41 4 ดีมาก 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพื่อ

คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

1.00 0.75 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ

เรียนรู้ระหวา่งกนั   

1.00 0.72 4 ดีมาก 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํนาํเสนอผลงาน 1.00 0.71 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล           

5.00 4.78 5 ดีเยีย่ม 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดย

การพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2.00 1.92 5 ดีเยีย่ม 

4.2 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของ

ตนเอง 

1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 

1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

4.4 ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 1.00 0.90 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นตามหลกัสูตร 5.00 3.59 4 ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตาม

เกณฑ ์  

1.00 0.49 2 พอใช ้

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร เป็นไปตาม

เกณฑ ์ 

1.00 0.82 5 ดีเยีย่ม 



 

 
 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร เป็นไปตาม

เกณฑ ์ 

1.00 0.82 5 ดีเยีย่ม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

2.00 1.96 5 ดีเยีย่ม 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์ 1.00 0.32 1 ปรับปรุง 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการ

ทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีด่ีต่อ

อาชีพสุจริต   

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

6.1  วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

6.2  ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

6.3  ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้น

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลใน

การวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน            

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ

บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดั 

การเรียนรู้ 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน

ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 



 

 
 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ี

ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ี

ดีของสถานศึกษา 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็

เวลา เตม็ความสามารถ 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาผูเ้รียน 

1.00 1.00 4 ดีมาก 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล

ผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการ

และการจดัการ                 

2.00 2.00 4 ดีมาก 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

2.00 2.00 4 ดีมาก 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ

การกระจายอาํนาจ 

2.00 2.00 4 ดีมาก 

8.5 นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร

การจดัการศึกษา 

1.00 1.00 4 ดีมาก 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

2.00 2.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ระเบียบกาํหนด 

2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล และ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถานศึกษา 

2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 



 

 
 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.00 7.6 4 ดีมาก 

10.1  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ทอ้งถ่ิน 

2.00 1.6 5 ดีเยีย่ม 

10.2  จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตาม

ความถนดัความสามารถ และความสนใจ 

2.00 1.6 5 ดีเยีย่ม 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ 

ตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

1.00 0.6 3 ดี 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้ง 

มือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1.00 0.6 3 ดี 

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไป 

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.00 1.6 5 ดีเยีย่ม 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ 

ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

2.00 1.6 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ  

บริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

10.00 4 4 ดีมาก 

11.1  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ 

ปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารได ้

ดีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน  

4.00 2.4 3 ดี 

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ 

ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

3.00 3 5 ดีเยีย่ม 

11.3  จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี 

เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.00 1.8 3 ดี 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

12.1  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา    

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ 

บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 



 

 
 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.50 0.5 5 ดีเยีย่ม 

12.5  นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.50 0.5 5 ดีเยีย่ม 

12.6  จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายใน 

1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 8.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                       

10.00 8.00 5 ดีเยีย่ม 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา เพื่อพฒันา  การเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร 

ของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้ 

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

ด้านที1่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

5.00 3.5 4 ดีมาก 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.00 2.28 3 ดี 



 

 
 

15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพฒันาดีข้ึนกวา่ท่ี

ผา่นมา 

2.00 1.48 4 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 100.00 88.75 5 ดีเยีย่ม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได ้  ……88.75………….. 

ระดบัคุณภาพ   ระดบั 1     ระดบั 2     ระดบั 3     ระดบั 4     ระดบั 5 

          (ปรับปรุง)       (พอใช)้          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยีย่ม)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่4 

สรุปผลการพฒันาและการนําไปใช้ 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 



 

 
 

 ผลการดาํเนินงานในภาพรวมโรงเรียนสลกบาตรวทิยาไดจ้ดักิจกรรมตามโครงการเป็นไป

ตามวสิัยทศัน์ท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้โดยพฒันาโรงเรียนใหเ้ขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้สู่

การพฒันาผูเ้รียนให้เก่งดีและมีความสุข นาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงไดด้าํเนินการจดักิจกรรมและ

ประเมินผลการจดักิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดา้น จาํนวน 15 มาตรฐานปรากฏผล

ดงัต่อไปน้ี 

       

ดา้นท่ี 1  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมี 6 มาตรฐานคือมาตรฐานท่ี 1-6 ผลการดาํเนินงานแต่ละมาตรฐาน

มีดงัน้ี 

      -  ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม จาํนวน 4 มาตรฐานคือและมาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิดอยา่งสร้างสรรค์

ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงานรักการทาํงาน

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

     -ระดบัคุณภาพดีมาก จาํนวน 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 

ดา้นท่ี 2  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษามี 6 มาตรฐานคือมาตรฐานท่ี 7-12 ผลการดาํเนินงานแต่ละ

มาตรฐานมีดงัน้ี 

       - ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม จาํนวน 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองชุมชน

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามี                                               

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

     -ระดบัคุณภาพดีมาก จาํนวน 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งครบถว้น มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 

 ดา้นท่ี 3 มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 1 มาตรฐานคือมาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการ

สร้างส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดี

เยีย่ม 

ดา้นท่ี 4 มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษามี 1 มาตรฐานคือมาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษา

ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนดผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 



 

 
 

 

ดา้นท่ี 5 มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐานคือมาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย

จุดเนน้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึนผลการ

ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1.โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้สุขภาวะท่ีดี

และ 

   มีสุนทรียภาพ 

- สรุปผลรายงานการดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

- แฟ้มขอ้มูลองคป์ระกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  ระดบัทอง และตวับ่งช้ีของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

   ระดบัเพชร 

-การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องพยาบาล

พร้อมวสัดุ  อุปกรณ์ และเอกสารประจาํห้อง 

 

2.โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและ 

   ค่านิยมท่ีพึงประสงคพ์ฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม 

   และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

- สรุปผลรายงานการดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

 

3.โครงการผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา 

   ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 

   พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

- สรุปผลรายงานการดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

- โล่รางวลัการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 

 

4.โครงการผูเ้รียนมีความสามารถในการ 

   คิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ 

   ตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสมเหตุผล 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

5.โครงการผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี 

    จาํเป็นตามหลกัสูตร 

-สรุปผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

6.โครงการผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รัก

การทาํงานสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 



 

 
 

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต -ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

7.โครงการครูปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

- ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

- โล่เกียรติบตัร 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

-เอกสารการวจิยัในชั้นเรียน 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

-รายงานผลการนิเทศภายใน 

 

 

8.โครงการผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

9. โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา 

และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน ตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

- สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

- ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

10. โครงการสถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

-หลกัสูตรสถานศึกษา 

- เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

11.โครงการสถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

 

12.โครงการสถานศึกษาการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกาํหนดใน

กระทรวง 

-แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบติัการประจาํปี

ของสถานศึกษา 

-รายงานประจาํปี 

-เอกสารรูปแบบการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

-เอกสารสรุปผลการติดตามของสถานศึกษาและผลการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

13.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม -สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 



 

 
 

สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

 

 

14.โครงการการพฒันาสถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ปรัชญา  และ

จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

 

15. โครงการการจดักิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป  การศึกษาเพื่อ

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั

คุณภาพสูงข้ึน 

-สรุปรายงานผลการจดักิจกรรมตามโครงการ 

-ภาพถ่ายการจดักิจกรรม 

 

 

2. จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  

2.1 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1.1 ) จุดเด่น 

             1.1.1 )ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรง รักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน และเขา้ร่วม

กิจกรรมการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ เห็นคุณค่าของศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬาและนนัทนาการ เขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งมีความสุขมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูเ้รียนมี

ความสุข นิสัยในการดูแลสุขภาพเป็นอยา่งดีให้ความสาํคญัต่อการออกกาํลงักาย มีการวางแผนในการ

ปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนัตามแนวทางการปฏิบติัของสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดีรู้เท่าทนัและสามารถปฏิบติัตนใหพ้น้จากส่ิงเสพติดส่ิง

มอมเมา และอบายมุขต่างๆรู้จกัวธีิดูแลรักษาตนเองใหป้ลอดภยัจากเหตุความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ

มีผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

              1.1.2)ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเอ้ือ

อาทรต่อผูอ่ื้นกตญั�ูกตเวทีต่อบุพการีและผูมี้พระคุณยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่างเพื่อการอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุขมีความตระหนกัรู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มและเป็นคนดีของ

สังคม 

  

            1.1.3 )ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือ

ต่างๆรอบตวัมีทกัษะในการอ่านฟังดูพดูเขียนและตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกนั



 

 
 

เป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน  

            1.1.4 )ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบและคิดไดต้ลอดแนวมีการจดัระเบียบ

ความคิดใชเ้หตุและผลในการอา้งอิงแนวคิดสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านฟังและดูส่ือสารโดยการพดูหรือ

เขียนตามความคิดของตนเองนาํเสนอวธีิคิดวธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเองมีความคิดริเร่ิม

และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจกาํหนดเป้าหมายคาดการณ์และตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

            1.1.5 )ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์คิดสร้างสรรคคิ์ดอยา่งเป็นระบบแสวงหาความรู้

ทั้งในและนอกหอ้งเรียนส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตรผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 

           1.1.6 )ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทาํงานดาํเนินงาน

ตามแผนอยา่งรอบคอบเอาใจใส่มานะพากเพียรมีการตรวจสอบทบทวนการทาํงานเป็นระยะระยะจนงาน

ท่ีดาํเนินการบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดจนสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพทาํงานอยา่ง

มีความสุขมุง้มัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเองสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดมี้ความรู้สึกท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริตสามารถบอกแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

      1.2 )จุดทีค่วรพฒันา 

           1.2.1) ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของนกัเรียนในโอกาสต่อไป

สนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมีรัก ทกัษะความสามารถในดา้นการแสดงดนตรีนาฏศิลป์กีฬาและผูน้าํดา้น

นนัทนาการฝึกฝนและฝึกประสบการณ์เพื่อความเป็นเลิศในทกัษะต่างๆและใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่ง

เตม็ศกัยภาพใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุดเป็นแบบอยา่งท่ีดีของเยาวชน 

           1.2.2 ) ครู/อาจารย ์ควรกระตุน้และสร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บันกัเรียนในการแสดงความกตญั�ู

กตเวทีสร้างจิตสาํนึกใหน้กัเรียนตระหนกัรู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแกนนาํนกัเรียน

ในการสร้างจิตสาํนึกจิตอาสาเพื่อเป็นตวัอยา่งของการสร้างความดีและการขยายผลในการทาํงานจิตอาสา 

          1.2.3 )คู่พฒันาและปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองพร้อมทั้งมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้สามารถนาํเสนอผลงาน

ของผูเ้รียนไดต้ามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

 

 



 

 
 

               1.2.4 ) ครูมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการคิดอยา่งเป็น

ระบบคิดสร้างสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผลจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก

กระบวนการคิดวเิคราะห์แบบmind map สอนแบบโครงงาน มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยา่งเป็น

ระบบรวมทั้งมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพื่อหาแนวทางการพฒันาความสามารถดา้นการคิดของ

ผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

               1.2.5) ควรมีวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษมาใหค้วามรู้แนะนาํเทคนิคการทาํขอ้สอบ

เพื่อใหน้กัเรียนจะไดเ้รียนรู้กวา้งข้ึนกวา่เดิมยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิดเพือ่

พฒันานกัเรียนใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบรวมทั้งมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพื่อประเมินความสามารถ

ดา้นการคิดของนกัเรียนตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

               1.2.6)ควรมีงบประมาณในการจดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑน์กัเรียนภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การอบรมอาชีพแนะนาํอาชีพท่ีน่าสนใจใน

ปัจจุบนัอยา่งรักหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กวา้งข้ึนและนาํมาวเิคราะห์งานอาชีพท่ีเหมาะกบัตวัเองได้

ชดัเจนข้ึน 

               1.2.7 )โรงเรียนควรมีวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษมาใหค้วามรู้และแนะนาํเทคนิค

การทาํขอ้สอบเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กวา้งข้ึนกวา่เดิมยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ

การคิดเพื่อพฒันานกัเรียนให้คิดอยา่งเป็นระบบ 

 

2)ด้านการจัดการศึกษา 

 2.1จุดเด่น 

                 2.1.1) ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะตาํแหน่ง ดว้ยความมุ่งมัน่

ทุ่มเทการสอนอยา่งเตม็เวลาและเตม็ความสามารถเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพบรรลุเป้าหมายของ

หลกัสูตรมีการศึกษาหลกัสูตรอยา่งรอบดา้นศึกษาและวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลนาํขอ้มูลสารสนเทศ

จากผลการวเิคราะห์ออกแบบวางแผนและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ

พฒันาการทางสติปัญญาใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ

จดัการเรียนรู้และประเมินผลท่ีมุ่งเนน้พฒันาการเรียนของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลายใหค้าํแนะนาํ

คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึงตลอดจนพฒันาการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนโดยใช้

กระบวนการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 

                2.1. 2 )ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์มีภาวะผูน้าํมีความสามารถทางวชิาการและมีความคิดริเร่ิมในการ

บริหารจดัการสถานศึกษาและพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

กระบวนการวิจยัในการพฒันาวชิาการและการบริหารจดัการสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดา้นให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจให้



 

 
 

คาํแนะนาํคาํปรึกษาทางวชิาการเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพเตม็เวลาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่

ผูเ้รียนผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 

 2.1. 3 )คณะกรรมการการสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2543 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบฯ คณะกรรมการสถานศึกษามีการ

กาํกบัติดตามดูแลและขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผล

สาํเร็จตามเป้าหมายโดยผูป้กครองชุมชนศิษยเ์ก่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน

ร่วมในการพฒันาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2.1.4 )สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเนน้ของสถานศึกษาโดยมีการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร

ใหมี้รายวชิาเพิ่มเติมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดัความสามารถ

ความสนใจมีการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมใหค้รูนาํหลกัสูตรสุขการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนเพื่อพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพวนัรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บ

บริการอยา่งทัว่ถึงมีการนิเทศติดตามกาํกบัดูแลการใชห้ลกัสูตรใหเ้กิดประสิทธิภาพนํ้าผลการนิเทศการ

จดัการเรียนรู้มาเป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการสอนอยา่งต่อเน่ืองและแสดงจุดเนน้ของ

สถานศึกษาโดยมีการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรใหมี้รายวชิาเพิ่มเติมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี

หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดัความสามารถความสนใจมีการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมให้

ครูนาํหลกัสูตรสุขการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพวนัรู้ตามมาตรฐาน

หลกัสูตรจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงมีการนิเทศติดตาม

กาํกบัดูแลการใชห้ลกัสูตรให้เกิดประสิทธิภาพนํ้าผลการนิเทศการจดัการเรียนรู้มาเป็นขอ้มูลในการ

พฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการสอนอยา่งต่อเน่ือง 2.1 จุด 5 วงเลบ็สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มส่ิง

อาํนวยความสะดวกพอเพียงใชก้ารไดดี้นาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกดา้นใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่ห้องเรียนหอ้งปฏิบติัการห้องสมุดอาคารเรียนอาคารประกอบ

แหล่งเรียนรู้การบริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

            2.1.6) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระทรวงวา่

ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนโดยท่ีการดาํเนินงานของสถานศึกษาตอ้งครอบคลุม

มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 



 

 
 

2.2จุดท่ีควรพฒันา   

         2.2. 1 )พฒันาครูใหเ้ป็นผูท่ี้มีความชาํนาญการในการใชส่ื้อเทคโนโลยกีารศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ทางการศึกษาท่ีกวา้งไกลสามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมเทคโนโลยี

การศึกษาในการบริหารการจดัการและการพฒันาการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการ

เป็นนกัออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา

มีความเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

          2. 2.2 )ใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชก้ระบวนการวิจยัพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ

ในการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ

กระจายอาํนาจให้คาํแนะนาํคาํปรึกษาทางวชิาการเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ 

           2.2.3 )โรงเรียนควรมีการกาํหนดแผนพฒันาการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาผูป้กครองและชุมชนร่วมมือกนัเพื่อเป็นการยกระดบัความรู้ความสามารถและความคิดอยา่งมี

ระบบแบบแผนสอดคลอ้งดูแลนกัเรียนโดยจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผูป้กครองและ

ผูแ้ทนชุมชนใหม้ากข้ึนกวา่เดิมรวมถึงมีการพฒันาความคิดอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อช่วยในการตดัสินใจใน

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหผ้ลการพฒันาเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดของสถานศึกษา 

           2.2.4 )มีการทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาแบบรายวชิาเพิ่มเติมหลกัลายพอเพียงให้

ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจและมีการบูรณาการกบักลุ่มสาระอยา่งนอ้ย 2 

รายวชิาส่งเสริมใหมี้การอบรมและพฒันาครูเพื่อทบทวนความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิงมาตรฐานและ

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

           2.2.5 )มีการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึนมีการนาํเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนปรับปรุงหอ้งเรียนใหดี้มากข้ึนต่อไปมีการจดัสร้างอาคารเรียน

เพื่อใหส้ามารถรองรับกบัปริมาณนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนและพฒันาหอ้งปฏิบติัการต่างๆใหมี้ความเป็น

มาตรฐานมากข้ึน 

           2.2.6 )โรงเรียนควรมีการกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีอยา่งเหมาะสม

และชดัเจนมีการจดัโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนมีการนาํเอาระบบขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารจดัการนาํเอาเทคนิคและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       3.1)จุดเด่น 

                สถานศึกษามีการกาํหนดวธีิการหรือขั้นตอนการดาํเนินงานสร้างส่งเสริมช่วยเหลือสนบัสนุน

ใหมี้กระบวนการท่ีเพื่อนหนูใหบุ้คคลในสถานศึกษาชุมชนผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดการ

เรียนรู้โดยผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งการเรียนรู้องคค์วามรู้ต่างๆจนสามารถสร้างความรู้ทกัษะมี



 

 
 

ระบบการจดัการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้และเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งบุคลากรในสถานศึกษาชุมชน

ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

              3.2)จุดท่ีควรพฒันา  

 โรงเรียนควรสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัวชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหมุนสร้างส่งเสริมสนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

       4.1)จุดเด่น 

 สถานศึกษามีกระบวนการดาํเนินการและบริหารจดัการของสถานศึกษาเพื่อใหคุ้ณภาพการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลตามวสิัยทศัน์ปรัชญาจุดเนน้เป้าหมายกลยทุธ์กิจกรรมหรือ

โครงการท่ีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารครูบุคลากรใน

ชุมชนและองคก์รภายนอกและมีผลการดาํเนินงานสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

                 4.2)จุดท่ีควรพฒันา  

 โรงเรียนควรมีแผนงาน โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหก้บันกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน

เพื่อใหน้กัเรียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนจนสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดแ้ละอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุขและใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบปฏิทินการจดักิจกรรมของโรงเรียนเพื่อจะไดรั้บทราบขอ้มูล

และใหค้วามช่วยเหลือร่วมมือ และการสนบัสนุน 

 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 

     5.1)จุดเด่น 

          สถานศึกษาจดักิจกรรมตามนโยบายจุดเนน้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึนโดยมีการกาํหนดแนวทางพฒันาร่วมการช้ีแนะป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาสังคมตามนโยบายจุดเนน้และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ี

สถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหรือกาํหนดเองเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้คุณภาพสูงข้ึน

แนวทางพฒันาดงักล่าวสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไปเช่นการปฏิรูป

การศึกษาการส่งเสริม หรือส่ือสารโครงการพระราชดาํริและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการป้องกนัส่ิง

เสพติดการป้องกนัอุบติัภยัการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มการพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนเป็นตน้โดยสถานศึกษาผูป้กครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรา การส่งเสริม

และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหก้ารรับรอง 

          5.2 )จุดท่ีควรพฒันา   



 

 
 

โรงเรียนควรดาํเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมีการปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาใหสู้งข้ึนอีกคร้ังควรใหผู้ป้กครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรการส่งเสริม

หนา้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหก้ารรับรอง 

 

3. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  แนวทางการพฒันาในอนาคตการดาํเนินการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยทุธศาสตร์

ของการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพดงันั้นโรงเรียนสลกบาตรวทิยาจึงไดมี้การวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดงัน้ี 

        3.1 เนน้ใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

        3.2 สาระการเรียนรู้ให้เนน้ความสาํคญั ของความรู้คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหไ้ด้

สัดส่วนท่ีเท่ากนัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและความเป็นจริงในทอ้งถ่ิน 

        3.3 ประเมินผลการเรียนรู้โดยเนน้พฒันาการของผูเ้รียนและ มีการประเมินอยา่งรอบดา้น 

        3.4 เนน้กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพดงัน้ี 

              34.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัและความแตกต่างของผูเ้รียน 

              3.4.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ด

เป็นทาํเป็นแกปั้ญหาและการอ่านและใฝ่เรียนรู้ 

               3.4.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์คิดสร้างสรรค์

การจดัการการเผชิญสถานการณ์และมีการประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

               3.4. 4 กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานท่ี 

               3.4.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดับรรยากาศในการเรียนรู้และจดัหาส่ือการสอน

เพื่อใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและอาํนวยความสะดวกใหค้รูและผูเ้รียนเพื่อใหส้ามารถจดัการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        3.5 จดักระบวนการพฒันาการศึกษาโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมต่อเน่ืองยงัยนืและเรียนรู้ร่วมกนั 

        3.6 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชใ้นการจดัการศึกษาโดยใหบุ้คลากรชุมชนและองคก์รใน

ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

        3.7 พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาโดยส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ช้

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพื่อส่งผลใหเ้กิดกบัผูเ้รียนและการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

       3.8 จดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียน ครู และผูป้กครองมีความสุข 



 

 
 

4. ความต้องการและการช่วยเหลอื  

 1 การจดัอบรมพฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

     2 การจดัสรรตาํแหน่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหเ้พียงพอกบัสาระการเรียนรู้และจาํนวน

ผูเ้รียนการจดัสรรตาํแหน่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหเ้พียงพอกบัสาระการเรียนรู้และ

จาํนวนผูเ้รียน 

    3 การจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาอาคารสถานท่ีใหเ้พียงพอต่อจาํนวนผูเ้รียนทราบภูมิทศัน์ให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้และสาํหรับจดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น ต่อหอ้งปฏิบติัการในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัผูเ้รียน 

       4 มีงบประมาณสนบัสนุนการจดัทาํประตูเขา้ออกโรงเรียนและจดัทาํร้ัวโรงเรียนใหม้ัน่คง แข่งแรง

เกิดความปลอดภยักบับุคลากรและนกัเรียนอยา่งสูงสุด 

 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

    4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น(ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2558 

 (จาํแนกตามระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้ระดับ 

3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 129 0 0 39 19 36 19 14 0 2 16 12.40 



 

 
 

คณิตศาสตร์ 129 0 0 13 12 22 21 25 17 19 61 47.29 

วทิยาศาสตร์ 129 0 0 1 11 26 43 28 12 8 48 37.21 

สงัคมศึกษา 129 0 0 12 28 25 18 15 11 20 46 35.66 

สุขศึกษาและพลศึกษา 129 0 0 0 0 0 1 7 14 107 128 99.22 

ศิลปะ 129 0 0 1 5 2 1 8 15 97 120 93.02 

การงานอาชีพ 129 0 0 0 0 80 23 17 6 3 26 20.16 

ภาษาต่างประเทศ 129 0 0 18 26 18 19 15 10 23 48 37.21 

รวมวชิาพืน้ฐาน 1032 0 0 84 101 209 145 129 85 279 493 47.77 

ท21201 129 0 0 30 16 10 16 16 9 32 57 44.19 

ค21201 36 0 0 1 0 2 6 9 4 14 27 75.00 

ว20206 36 0 0 0 0 15 9 10 2 0 12 33.33 

ส21102 129 0 0 0 0 0 3 2 7 117 126 97.67 

ส20231 129 0 0 0 2 61 15 31 16 4 51 39.53 

พ20201 31 0 0 0 0 0 0 0 3 28 31 100.00 

ง20260 32 0 0 0 1 4 6 4 3 14 21 65.63 

ง20276 30 0 0 0 0 12 4 2 0 12 14 46.67 

ง20201 30 0 0 0 0 0 0 5 14 11 30 100.00 

ง20282 31 0 0 0 0 1 4 6 7 13 26 83.87 

ง20290 32 0 0 2 7 6 5 0 4 8 12 37.50 

ง20241 129 0 0 0 14 39 25 22 19 10 51 39.53 

อ20201 36 0 0 0 8 15 9 4 0 0 4 11.11 

รวมวชิาเพิม่เตมิ 810 0 0 33 48 165 102 111 88 263 458 56.54 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

ทีไ่ด้

ระดับ 

3 

นร. ที่

ได้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

ภาษาไทย 129 0 0 59 10 8 11 15 9 17 41 31.78 

คณิตศาสตร์ 129 0 0 0 7 17 21 34 25 25 84 65.12 

วทิยาศาสตร์ 129 0 0 6 7 22 22 33 17 22 72 55.81 

สังคมศึกษา 129 0 0 1 10 28 28 27 12 23 62 48.06 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
129 0 0 0 0 3 7 19 30 70 119 92.25 

ศิลปะ 129 0 3 27 9 8 15 19 12 36 67 51.94 

การงานอาชีพ 129 0 0 0 0 50 17 22 18 22 62 48.06 

ภาษาต่างประเทศ 129 0 0 7 6 13 21 29 23 30 82 63.57 

รวมวชิาพืน้ฐาน 1032 0 3 100 49 149 142 198 146 245 589 57.07 

ค21202 36 0 0 0 0 0 1 9 12 14 35 97.22 

ว20205 36 0 0 0 0 0 5 18 7 6 31 86.11 

ส21104 129 0 0 1 2 35 14 18 15 44 77 59.69 

ส20232 129 0 0 6 10 50 27 18 12 6 36 27.91 

พ20202 31 0 0 0 0 0 0 0 1 30 31 100.00 

ง20277 30 0 0 0 0 0 0 20 10 0 30 100.00 

ง20242 93 0 0 0 0 1 11 23 38 20 81 87.10 

ง20291 32 0 0 6 5 7 3 0 8 3 11 34.38 

รวมวชิาเพิม่เติม 516 0 0 13 17 93 61 106 103 123 332 64.34 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร.  

ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

ภาษาไทย 120 0 0 15 18 15 12 20 20 20 60 50.00 

คณิตศาสตร์ 120 0 0 12 14 20 21 21 8 24 53 44.17 

วทิยาศาสตร์ 120 0 0 0 17 38 34 24 7 0 31 25.83 

สังคมศึกษา 120 0 0 86 32 0 1 0 0 1 1 0.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 0 0 0 0 4 3 7 14 92 113 94.17 

ศิลปะ 120 0 0 12 5 16 21 29 14 23 66 55.00 

การงานอาชีพ 120 0 0 0 37 60 7 6 3 7 16 13.33 

ภาษาต่างประเทศ 120 0 0 4 3 12 35 36 22 8 66 55.00 

รวมวชิาพืน้ฐาน 960 0 0 129 126 165 134 143 88 175 406 42.29 

ค22201 35 0 0 0 0 0 6 6 6 17 29 82.86 

ว20201 35 0 0 8 1 25 1 0 0 0 0 0.00 

ส22102 120 0 0 2 2 20 12 22 23 39 84 70.00 

ส20233 120 0 0 26 8 5 6 12 18 45 75 62.50 

พ20203 31 0 0 0 0 1 2 4 2 22 28 90.32 

ง20262 30 0 0 0 0 1 0 26 0 3 29 96.67 

ง20203 24 0 0 0 0 7 4 3 3 7 13 54.17 

ง20278 24 0 0 0 0 8 2 3 1 10 14 58.33 

ง20243 120 0 0 0 0 0 0 7 41 72 120 100.00 

ง20292 30 0 0 3 1 8 9 7 1 1 9 30.00 

ง20284 31 0 0 0 0 8 3 9 5 6 20 64.52 

อ20203 35 0 0 0 0 1 1 0 4 29 33 94.29 

รวมวชิาเพิม่เติม 635 0 0 39 12 84 46 99 104 251 454 71.50 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

ทีไ่ด้

ระดับ 

3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

สอบ 

ภาษาไทย 120 0 0 0 3 18 28 33 23 15 71 59.17 

คณิตศาสตร์ 120 0 0 22 14 14 21 20 11 18 49 40.83 

วทิยาศาสตร์ 120 0 0 0 3 20 23 35 17 22 74 61.67 

สังคมศึกษา 120 1 0 0 10 38 19 30 22 0 52 43.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 0 0 0 1 4 22 46 20 27 93 77.50 

ศิลปะ 120 0 0 41 8 13 11 23 8 16 47 39.17 

การงานอาชีพ 120 0 2 26 3 10 34 30 10 5 45 37.50 

ภาษาต่างประเทศ 120 0 0 17 46 18 12 12 8 7 27 22.50 

รวมวชิาพืน้ฐาน 960 1 2 106 88 135 170 229 119 110 458 47.71 

ค20204 35 0 0 0 0 0 0 2 10 23 35 100.00 

ส22104 120 0 0 6 24 31 12 8 6 33 47 39.17 

ส20234 120 0 0 37 13 11 0 0 0 59 59 49.17 

ง20244 85 0 0 0 0 0 0 0 45 40 85 100.00 

I20201 120 0 0 28 18 17 18 28 11 0 39 32.50 

รวมวชิาเพิม่เติม 480 0 0 71 55 59 30 38 72 155 265 55.21 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 123 0 0 13 6 22 12 24 26 20 70 56.91 



 

 
 

คณิตศาสตร์ 123 0 0 30 11 20 7 12 20 23 55 44.72 

วทิยาศาสตร์ 123 0 0 35 10 13 24 12 8 21 41 33.33 

สังคมศึกษา 123 0 0 11 10 21 19 22 12 28 62 50.41 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
123 0 0 0 0 23 2 57 30 11 98 79.67 

ศิลปะ 123 0 0 19 10 10 15 18 18 33 69 56.10 

การงานอาชีพ 123 0 0 37 6 4 20 18 24 14 56 45.53 

ภาษาต่างประเทศ 123 0 0 31 11 26 25 17 13 0 30 24.39 

รวมวชิาพืน้ฐาน 984 0 0 176 64 139 124 180 151 150 481 48.88 

ค23201 39 0 0 5 8 9 9 6 0 2 8 20.51 

ว20204 39 0 0 11 2 3 8 4 3 8 15 38.46 

ส23102 123 0 0 9 14 22 26 9 15 28 52 42.28 

ส20235 123 0 0 14 31 23 14 22 8 11 41 33.33 

พ20205 33 0 0 0 0 0 0 8 20 5 33 100.00 

ง20264 23 0 0 0 5 4 0 14 0 0 14 60.87 

ง20280 28 0 0 0 0 0 14 2 8 4 14 50.00 

ง20205 28 0 0 4 2 0 6 7 7 2 16 57.14 

ง20295 23 0 0 9 1 1 4 4 3 1 8 34.78 

ง20245 123 0 0 28 1 13 9 12 19 41 72 58.54 

ง20286 33 0 0 0 1 5 4 12 6 5 23 69.70 

อ20205 39 0 0 1 0 0 4 4 3 27 34 87.18 

รวมวชิาเพิม่เติม 654 0 0 81 65 80 98 104 92 134 330 50.46 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 123 0 0 14 13 20 30 17 24 5 46 37.40 



 

 
 

คณิตศาสตร์ 123 0 0 45 14 24 10 12 5 13 30 24.39 

วทิยาศาสตร์ 123 0 0 29 8 6 18 11 20 31 62 50.41 

สังคมศึกษา 123 0 0 5 17 18 19 18 11 35 64 52.03 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
123 0 0 0 1 9 44 41 24 4 69 56.10 

ศิลปะ 123 0 0 45 6 14 21 16 12 9 37 30.08 

การงานอาชีพ 123 0 0 10 9 36 33 6 6 23 35 28.46 

ภาษาต่างประเทศ 123 0 0 25 35 36 10 11 4 2 17 13.82 

รวมวชิาพืน้ฐาน 984 0 0 173 103 163 185 132 106 122 360 36.59 

ค23202 39 0 0 2 8 14 4 1 6 4 11 28.21 

ว20203 39 0 0 0 1 2 12 10 5 9 24 61.54 

ส23104 123 0 0 0 20 13 12 20 18 40 78 63.41 

ส20236 123 0 0 7 10 16 18 21 21 30 72 58.54 

พ20206 33 0 0 0 0 0 11 18 4 0 22 66.67 

ง20281 26 0 0 0 0 0 0 4 22 0 26 100.00 

ง20297 23 0 2 13 3 0 1 1 2 1 4 17.39 

ง20246 84 0 0 31 2 7 20 2 12 10 24 28.57 

รวมวชิาเพิม่เติม 490 0 2 53 44 52 78 77 90 94 261 53.27 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

ทีไ่ด้

ระดับ 

3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

ภาษาไทย 115 0 0 46 10 8 7 7 10 27 44 38.26 

คณิตศาสตร์ 115 0 0 6 18 24 22 21 14 10 45 39.13 

วทิยาศาสตร์ 115 0 0 0 0 2 3 10 14 86 110 95.65 

สังคมศึกษา 115 0 0 20 28 29 20 16 1 1 18 15.65 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
115 0 0 0 0 0 5 22 35 53 110 95.65 

ศิลปะ 115 0 0 42 0 13 0 1 0 59 60 52.17 

การงานอาชีพ 115 0 0 5 4 9 15 9 20 53 82 71.30 

ภาษาต่างประเทศ 115 0 0 39 8 19 11 17 14 7 38 33.04 

รวมวชิาพืน้ฐาน 920 0 0 158 68 104 83 103 108 296 507 55.11 

ท31201 39 0 0 7 0 0 1 6 11 14 31 79.49 

ท31205 115 0 0 23 14 7 7 10 9 45 64 55.65 

ค30201 39 0 0 1 12 11 3 3 7 2 12 30.77 

ค31201 39 0 0 2 3 4 3 10 7 10 27 69.23 

ว30285 76 0 0 0 10 26 38 2 0 0 2 2.63 

ว30201 39 0 0 0 0 0 1 7 5 26 38 97.44 

ว30221 39 0 0 0 0 1 10 24 4 0 28 71.79 

ว30241 39 0 0 0 0 2 1 2 3 31 36 92.31 

ส31201 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

พ30201 78 0 0 0 0 0 0 33 15 30 78 100.00 

พ30203 37 0 0 0 0 0 0 17 17 3 37 100.00 

ศ30207 39 0 0 0 0 1 1 1 1 35 37 94.87 

ศ30221 18 0 0 0 0 0 2 1 3 12 16 88.89 

ง30201 19 0 0 0 0 0 1 0 1 17 18 94.74 

ง30260 19 0 0 0 15 0 2 0 0 2 2 10.53 

ง30276 18 0 0 0 0 0 6 6 1 5 12 66.67 

ง30241 115 0 0 20 0 17 7 6 7 58 71 61.74 

ง30264 37 0 0 0 0 0 0 9 28 0 37 100.00 

อ30201 39 0 0 1 0 7 4 13 2 12 27 69.23 



 

 
 

อ31201 39 0 0 0 0 1 2 3 3 30 36 92.31 

อ30207 37 0 0 3 6 7 3 6 7 5 18 48.65 

รวมวชิาเพิม่เติม 959 0 0 96 60 84 92 159 131 337 627 65.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

ภาษาไทย 115 0 0 47 16 13 7 10 10 12 32 27.83 

คณิตศาสตร์ 115 0 0 10 13 9 10 20 22 31 73 63.48 

วทิยาศาสตร์ 115 0 0 0 2 5 7 36 27 38 101 87.83 

สังคมศึกษา 115 0 18 8 4 16 8 25 13 23 61 53.04 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
115 0 0 0 1 3 11 37 41 22 100 86.96 

ศิลปะ 115 1 6 27 6 10 6 4 10 45 59 51.30 

การงานอาชีพ 115 0 0 41 6 8 14 23 13 10 46 40.00 

ภาษาต่างประเทศ 115 0 0 28 4 12 13 38 6 14 58 50.43 

รวมวชิาพืน้ฐาน 920 1 24 161 52 76 76 193 142 195 530 57.61 

ท30203 39 12 0 0 0 2 3 3 14 5 22 56.41 

ค30202 39 0 0 2 6 10 6 8 2 5 15 38.46 

ค31202 39 0 0 6 9 4 18 2 0 0 2 5.13 

ว30286 76 0 0 2 23 8 7 17 13 6 36 47.37 

ว30202 39 0 0 0 5 16 7 7 1 3 11 28.21 

ว30222 39 0 0 0 0 8 18 6 5 2 13 33.33 

ว30242 39 0 0 0 0 0 4 16 11 8 35 89.74 

ส31202 39 0 0 0 0 29 9 1 0 0 1 2.56 

ส30231 115 0 0 5 10 4 6 5 10 75 90 78.26 

พ30202 78 0 0 0 0 0 0 6 59 13 78 100.00 

พ30204 37 0 0 0 1 0 0 19 15 2 36 97.30 

ศ30222 18 0 0 1 8 2 1 0 2 4 6 33.33 

ง30204 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 100.00 

ง30261 19 0 7 1 0 1 8 0 0 2 2 10.53 

ง30267 37 0 0 0 1 0 0 28 8 0 36 97.30 

ง30242 115 0 0 41 2 11 3 3 6 49 58 50.43 

ง30277 18 0 0 0 0 0 0 4 1 13 18 100.00 

อ30202 39 0 0 5 5 9 2 16 0 2 18 46.15 

อ31202 39 0 0 2 0 1 0 7 4 25 36 92.31 



 

 
 

อ30208 37 0 0 9 1 9 3 2 5 8 15 40.54 

รวมวชิาเพิม่เติม 920 12 7 74 71 114 95 169 156 222 547 59.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 



 

 
 

สอบ 

ภาษาไทย 90 0 0 29 6 11 2 7 5 30 42 46.67 

คณิตศาสตร์ 90 0 0 14 13 25 15 9 8 6 23 25.56 

วทิยาศาสตร์ 90 0 0 6 6 7 19 29 15 8 52 57.78 

สังคมศึกษา 90 0 0 0 13 31 24 9 11 2 22 24.44 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
90 0 0 0 0 7 14 25 26 18 69 76.67 

ศิลปะ 90 0 0 11 3 6 4 20 14 32 66 73.33 

การงานอาชีพ 90 0 0 0 1 31 3 1 16 38 55 61.11 

ภาษาต่างประเทศ 90 0 0 24 25 10 11 7 7 6 20 22.22 

รวมวชิาพืน้ฐาน 720 0 0 84 67 128 92 107 102 140 349 48.47 

ท32207 58 0 0 2 0 1 3 12 14 26 52 89.66 

ท30207 26 0 0 9 2 8 4 2 1 0 3 11.54 

ค30203 32 0 0 0 0 10 8 5 3 6 14 43.75 

ค32201 26 0 0 0 4 8 5 5 2 2 9 34.62 

ว30282 58 0 0 0 0 1 11 18 23 5 46 79.31 

ว30203 32 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32 100.00 

ว30223 32 0 0 1 0 3 10 13 4 1 18 56.25 

ว30243 32 0 0 0 2 4 7 11 8 0 19 59.38 

ส32102 90 0 0 0 0 5 16 30 26 13 69 76.67 

ส32201 26 0 0 25 0 0 0 1 0 0 1 3.85 

ส30232 90 0 0 88 1 0 0 0 1 0 1 1.11 

พ30205 58 0 0 0 0 0 1 18 21 18 57 98.28 

พ30207 32 0 0 0 0 7 13 7 5 0 12 37.50 

ศ30223 21 0 0 0 0 0 1 1 5 14 20 95.24 

ง30203 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 100.00 

ง30243 90 0 0 0 0 0 0 1 9 80 90 100.00 

ง30262 11 0 0 0 0 0 5 0 0 6 6 54.55 

ง30278 21 0 0 0 0 4 1 2 3 11 16 76.19 



 

 
 

อ30203 32 0 0 0 0 7 6 8 6 5 19 59.38 

อ30209 32 0 0 1 1 3 5 4 2 16 22 68.75 

อ32201 26 0 0 0 1 2 1 1 3 18 22 84.62 

I30202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 

รวมวชิาเพิม่เติม 837 0 0 126 11 63 97 139 163 238 540 64.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 90 0 0 12 16 14 13 13 10 12 35 38.89 



 

 
 

คณิตศาสตร์ 90 0 0 6 11 24 28 9 6 6 21 23.33 

วทิยาศาสตร์ 90 0 0 0 0 3 3 25 19 40 84 93.33 

สังคมศึกษา 90 0 0 1 10 28 10 24 4 13 41 45.56 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
90 0 0 0 0 0 2 7 32 49 88 97.78 

ศิลปะ 90 0 0 0 6 15 10 8 16 35 59 65.56 

การงานอาชีพ 90 0 0 1 0 9 7 23 34 16 73 81.11 

ภาษาต่างประเทศ 90 0 0 18 5 26 13 21 6 1 28 31.11 

รวมวชิาพืน้ฐาน 720 0 0 38 48 119 86 130 127 172 429 59.58 

ท30208 26 0 0 7 3 1 5 4 1 5 10 38.46 

ค30204 32 0 0 0 0 0 0 22 3 7 32 100.00 

ค32202 26 0 0 2 8 6 5 5 0 0 5 19.23 

ว30283 58 0 0 0 0 5 1 24 27 1 52 89.66 

ว30204 32 0 0 0 0 0 0 0 1 31 32 100.00 

ว30224 32 0 0 0 0 2 5 11 11 3 25 78.13 

ว30244 32 0 0 0 0 0 2 8 14 8 30 93.75 

ส32104 90 0 0 0 1 18 21 19 14 17 50 55.56 

ส32202 26 0 0 0 0 3 4 5 14 0 19 73.08 

ส30233 90 0 0 0 0 42 14 31 3 0 34 37.78 

พ30206 58 0 0 0 0 0 0 3 15 40 58 100.00 

พ30208 32 0 0 0 0 0 0 0 1 31 32 100.00 

ศ30224 21 0 0 0 0 2 0 4 8 7 19 90.48 

ง30202 11 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 100.00 

ง30279 21 0 0 0 0 2 1 3 2 13 18 85.71 

ง30244 90 0 0 0 0 0 0 36 38 16 90 100.00 

ง30263 11 0 0 0 1 0 5 5 0 0 5 45.45 

อ30204 32 0 0 5 2 12 2 8 2 1 11 34.38 

อ30210 32 0 0 0 0 0 3 17 10 2 29 90.63 

อ32202 26 0 0 0 2 3 5 2 3 11 16 61.54 



 

 
 

I30201 91 6 1 1 2 5 9 17 29 21 67 73.63 

รวมวชิาเพิม่เติม 869 6 1 15 19 101 82 224 199 222 645 74.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่1 
จํานวน 

นร. 

ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
ทีไ่ด้

ระดับ 3 

นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 95 0 0 36 2 0 3 11 20 23 54 56.84 



 

 
 

คณิตศาสตร์ 95 0 0 12 18 28 16 5 6 10 21 22.11 

วทิยาศาสตร์ 95 0 0 0 4 10 16 22 26 17 65 68.42 

สังคมศึกษา 95 0 0 0 4 14 27 23 15 12 50 52.63 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
95 0 0 0 0 0 0 9 37 49 95 100.00 

ศิลปะ 95 0 0 2 0 8 5 9 11 60 80 84.21 

การงานอาชีพ 95 0 0 0 0 5 9 13 18 50 81 85.26 

ภาษาต่างประเทศ 95 0 0 6 25 10 18 17 6 13 36 37.89 

รวมวชิาพืน้ฐาน 760 0 0 56 53 75 94 109 139 234 482 63.42 

ท33212 51 0 0 11 1 0 6 3 5 25 33 64.71 

ท30209 51 0 0 13 3 1 7 5 4 18 27 52.94 

ค30205 44 0 0 0 6 11 9 6 4 8 18 40.91 

ค33201 25 0 0 1 2 3 2 7 6 4 17 68.00 

ว30287 26 0 0 2 3 3 2 3 7 6 16 61.54 

ว30205 44 0 0 2 2 5 6 12 4 13 29 65.91 

ว30225 44 0 0 1 1 3 8 10 12 9 31 70.45 

ว30245 44 0 0 0 0 11 17 9 1 6 16 36.36 

ส33201 25 0 0 0 0 0 0 3 0 22 25 100.00 

ส33102 95 0 0 0 0 6 18 17 20 34 71 74.74 

ส30233 95 0 0 2 0 2 5 5 15 66 86 90.53 

พ30209 69 0 0 0 0 0 0 5 30 34 69 100.00 

พ30211 26 0 0 0 0 0 0 4 8 14 26 100.00 

ศ30209 25 0 0 3 3 17 2 0 0 0 0 0.00 

ศ30225 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 100.00 

ง30280 9 0 0 0 0 1 0 0 4 4 8 88.89 

ง30205 17 0 0 0 0 0 4 0 1 12 13 76.47 

ง30245 95 0 0 0 0 0 0 12 34 49 95 100.00 

ง30264 17 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0.00 

อ30205 44 0 0 0 1 7 14 7 4 11 22 50.00 



 

 
 

อ30211 26 0 0 0 1 1 3 2 1 18 21 80.77 

อ33201 25 0 0 3 0 0 0 0 4 18 22 88.00 

รวมวชิาเพิม่เติม 760 0 0 14 13 64 93 96 152 328 576 75.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2 จํานวน นร. 
ร้อยละ

จํานวน 

จํานวน จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ ทีไ่ด้ระดับ 3 
นร. ทีไ่ด้

ระดับ 3 

ทีเ่ข้า

สอบ 
ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึน้ไป ขึน้ไป 

ภาษาไทย 95 0 0 25 2 8 7 5 10 38 53 55.79 

คณิตศาสตร์ 95 0 0 1 1 3 7 8 14 61 83 87.37 

วทิยาศาสตร์ 95 0 0 10 6 12 7 22 12 26 60 63.16 



 

 
 

สังคมศึกษา 95 0 0 3 5 13 11 17 7 39 63 66.32 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
95 0 0 0 1 1 6 26 48 13 87 91.58 

ศิลปะ 95 0 0 3 8 2 4 11 24 43 78 82.11 

การงานอาชีพ 95 0 0 2 2 11 9 18 24 29 71 74.74 

ภาษาต่างประเทศ 95 0 0 13 16 29 18 11 1 7 19 20.00 

รวมวชิาพืน้ฐาน 760 0 0 57 41 79 69 118 140 256 514 67.63 

ท33213 51 0 0 13 1 8 6 4 7 12 23 45.10 

ค30206 44 0 0 3 12 10 4 6 3 6 15 34.09 

ค33202 25 0 0 1 3 11 5 5 0 0 5 20.00 

ว30288 26 0 0 8 3 6 1 7 0 1 8 30.77 

ว30206 44 0 0 1 4 4 4 14 9 8 31 70.45 

ว30226 44 0 0 0 1 1 3 9 6 24 39 88.64 

ว30246 44 0 0 0 0 1 2 7 21 13 41 93.18 

ส33202 25 0 0 1 1 0 1 9 4 9 22 88.00 

ส33104 95 0 0 0 0 10 25 22 26 12 60 63.16 

ส30234 95 0 0 0 1 0 2 0 6 86 92 96.84 

พ30210 69 0 0 0 1 0 0 13 38 17 68 98.55 

พ30212 26 0 0 0 0 1 6 13 6 0 19 73.08 

ศ30208 25 0 0 0 0 2 0 0 0 23 23 92.00 

ศ30226 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 100.00 

ง30281 9 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 100.00 

ง30206 17 0 0 0 0 0 1 0 5 11 16 94.12 

ง30246 95 0 0 0 0 0 0 0 50 45 95 100.00 

ง30265 17 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

อ30206 44 0 0 0 9 14 7 6 1 7 14 31.82 

อ30212 26 0 0 1 1 1 0 2 2 19 23 88.46 

อ33202 25 0 0 2 0 0 0 1 2 20 23 92.00 

ท30208 76 0 0 13 10 9 10 6 7 21 34 44.74 

รวมวชิาเพิม่เติม 931 0 2 58 47 78 77 124 196 349 669 71.86 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ระดบัชั้น 

จาํนวน 

นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 129 86 40 129  

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 120 95 21 120  

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 123 80 37 123  

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 115 74 32 115  

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 90 81 8 90  

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 95 90 5 95  



 

 
 

รวม 672 506 143 672  

เฉล่ียร้อยละ 100 75 21 100  

  

 

4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

ระดบัชั้น 

จาํนวน 

นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 129 89 26 129  

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 120 95 21 120  

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 123 87 33 123  

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 115 70 36 115  

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 90 79 10 90  

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 95 84 9 95  

รวม 672 504 135 672  

เฉล่ียร้อยละ 100 75 20 100  

  

  

 

 

4.5 ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ระดบัชั้น 

จาํนวน 

นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 132 132  

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 142 142  

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 144 144  

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 109 109  

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 100 100  

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 109 109  

รวม 736 736  

เฉล่ียร้อยละ 100 100  



 

 
 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

• หลกัฐาน ขอ้มูลสาํคญั เอกสารอา้งอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสําคญั ท่ีแสดง 

        ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

• คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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