
 

 
 

๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



 

 
 

๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตอนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ท่ีต้ัง เลขท่ี ๖๔๐ หมูํ ๒ ถนนพหลโยธิน  
ต าบลคลองขลุงอ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร  ๖๒๑๒๐  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทรศัพท์  ๐-๕๕๗๘-๑๕๘๗-๘  โทรสาร ๐-๕๕๗๘-๑๕๘๙   e-mail : 
klongkhlung@gmail.com website : http://www.kkrs.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อที่ ๔๔ ไรํ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ หมูํท่ี ๑ ต าบล
แมํลาด หมูํท่ี ๑,๒,๓๕,๖,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒  ต าบลคลองขลุง หมูํท่ี ๑, ๙ ต าบลทํามะเขือ หมูํท่ี ๑, 
๓ ต าบลทําพุทรา หมูํท่ี ๑ ต าบลวังยาง หมูํท่ี ๗, ๘, ๙ ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร  
ปรัชญา  
ปญญา   นราน    รัตน    :  ปัญญาประดุจดังแก๎ว 
อักษรยํอ ค.ส. 
ช่ือภาษาอังกฤษ KLONGKHLUNGRATRANGSAN SCHOOL  
สังกัด สพม. เขต ๔๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๖๔๐  หมูํ ๒  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองขลุง  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  ๖๒๑๒๐   
 No.๖๔๐  Moo ๒  Pahonyotin Road  Tambol  Klongkhlung ,    
Klongkhlung, Kamphaengphet, Thailand  ๖๒๑๒๐ 
เนื้อที ่ ๔๔ ไรํ  ๓ งาน  ๓๕  ตารางวา 
Web site  http://www.ratrangsan.com  
e-mail  klongkhlung@gmail.com  
โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๘-๑๕๘๗-๘  
โทรสาร ๐-๕๕๗๘-๑๕๘๙  
พิกัดท่ีต้ังสถานศึกษาทางภูมิศาสตร์  
พิกัดทางแกน X  ๕๗๔๗๘๐.๑๘ ม. ตะวันออก 
พิกัดทางแกน Y  ๑๗๙๔๑๔๑.๓๔ ม. เหนือ 
Zone   ๔๗ 
รหัสประจ าบ๎าน  ๖๒๐๕-๐๑๙๖๒๖-๑ 
รหัสโรงเรียน  ๑๐๖๒๐๒๒๐๐๘ 



 

 
 

๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สีประจ าโรงเรียน มํวง  หมายถึง  ความหมายแหํงมํวงดอกตะแบก แสดงถึง 
ความอํอนน๎อมและความกตัญญู 

ขาว  หมายถึง  ความสดใส  บริสุทธิ์  ความมีคุณธรรม    จริยธรรม 
สีประจ าคณะ  คณะชากังราว สีฟ้า  คณะโกสัมพี สีเขียว 
คณะนครชุม สีแสด คณะเทพนคร สีเหลือง 
คณะไตรตรึงษ์ สีชมพู 
 
    ต๎นไม๎ปะจ าโรงเรียน “ต๎นตะแบก” 
    ประวัติโรงเรียนโดยยํอ 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ     โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ต้ังอยูํ เลขท่ี  ๖๔๐ หมูํท่ี  ๒  ต าบล
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง   จังหวัดก าแพงเพชร  มีเนื้อที่  ๔๔ ไรํ  ๓ งาน ๓๕  ตารางวา โดยได๎รับ
การอนุมัติให๎จัดต้ังเมื่อวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔  โดยนายโกศินทร์  จารุวัฒน์  ศึกษาธิการอ าเภอ
คลองขลุงรํวมกับนายเฉลิมชัย  เจียรนัยกุลวานิช และประชาชนในอ าเภอคลองขลุง ได๎รํวมกันบริจาค
เงินเพื่อจัดซื้อท่ีดินและมอบให๎กรมสามัญศึกษา และในปี  พ.ศ.๒๕๑๕  ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการกํอสร๎างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖  จ านวน ๘ห๎องเรียน บ๎านพักครู ๓ หลัง  ห๎องน้ า-ห๎องส๎วม ๑
หลัง เปิดการสอนปีการศึกษาแรกในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น รับนักเรียนจ านวน  ๙๐  คน  ครู-
อาจารย์ ๓  คน มีนายวราห์  มุสิกะปาน  ด ารงต าแหนํงครูใหญํพ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นปีแรกท่ีเปิดท าการ
สอนมีจ านวนนักเรียน ๒  ห๎องเรียน นักเรียนจ านวน ๙๐ คน ครู-อาจารย์จ านวน ๓ คน โดยมีนาย
วราห์  มุสิกะปาน  เป็นครูใหญํ 
 พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษาได๎คัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส) 
 พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษาได๎คัดเลือกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เข๎าโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวมโครงการ  “หนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนใน
ฝัน”   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนต้ังแตํระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. ๒๕๕๕โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเข๎าสํูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสุจริต   
 พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได๎รับรางวัลมีผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียง
ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวถิรคุณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คําเฉล่ียรวมสูงกวําระดับประเทศ 



 

 
 

๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘  รางวัลผํานเข๎ารอบท่ี  โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  ๖๐  โรงเรียน กรมสํงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล๎อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด (จังหวัดก าแพงเพชร) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คําเฉล่ียรวมสูงกวําระดับประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนดีเดํน ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีดีเดํน จากกรมสวัสดิการและ
ค๎ุมครองแรงงาน  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนต้ังแตํระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผ๎ูบริหารสถานศึกษาด ารงต าแหนํง ดังนี้ 
  ๑. นายวราห์ มุสิกะปาน    ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๘ 
              ๒. นายชะอ า  มุสิกะพงษ์        ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๗ 
              ๓. นายวีระ  เพ็งศิริ              ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ 
              ๔. นายวิบูลย์ ตัณศลารักษ์      ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗  
              ๕. นายธารี ศิริพันธ์             ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๓  
  ๖. นางกนกรัตน์  คงไทย  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
  ๗. นายหาญ   หงษ์ยนต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๙  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา(อยู่อีกไฟล)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……๑,๓๔๒………คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๑๒๘ ๑๓๒ ๒๖๐ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗ ๑๓๔ ๑๓๐ ๒๖๔ ๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๙๔ ๑๐๖ ๒๐๐ ๓๓ 

รวม ๒๕ ๓๕๖ ๓๖๘ ๗๒๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๙๓ ๑๒๓ ๒๑๖ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕ ๗๓ ๑๒๕ ๑๙๘ ๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๗๖ ๑๒๘ ๒๐๔ ๓๔ 

รวม ๑๖ ๒๔๒ ๓๗๖ ๖๑๘  
รวมทั้งหมด ๔๑ ๕๙๘ ๗๔๔ ๑๓,๔๒  

 ๒)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………-.…….คน   คิดเป็นร๎อยละ……-... 
 ๓)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน               ..........๘๒........ คน   คิดเป็นร๎อยละ…๕.๙๘….. 
 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ม.๓               จ านวน....๑๗๖........คน  คิดเป็นร๎อยละ…๙๔.๖๒…....   
   ม.๖               จ านวน.....๑๙๕.......คน  คิดเป็นร๎อยละ…๙๗.๕๐….... 
 ๕)  อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……๑….. : ……๒๒…..…  
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (ทุกประเด็นให๎จ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) 
 

กลุํมสาระการเรียนร๎ู 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตํางประเทศ ๒๖๙ ๓๔.๕๘ ๔๖๙ ๔๕.๘๐ ๒๗๙ ๔๑.๐๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๔๓ ๒๙.๔๒ ๕๒๖ ๕๕.๐๒ ๒๖๙ ๖๗.๒๕ 
ศิลปะ ๔๗๗ ๙๑.๒๐ ๒๒๙ ๔๓.๓๗ ๒๖๗ ๖๕.๖๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๕๒ ๘๗.๗๔ ๑,๓๗๗ ๕๘.๐๕ ๕๘๗ ๗๒.๒๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๘๓ ๓๖.๖๒ ๖๖๙ ๓๖.๒๘ ๑๙๕ ๒๔.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐๐ ๓๖.๙๙ ๔๔๙ ๓๘.๕๑ ๒๑๙ ๓๔.๑๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๕๒ ๓๒.๖๐ ๑๙๙ ๒๔.๒๗ ๒๐๑ ๓๑.๓๑ 
ภาษาไทย ๒๑๒ ๔๐.๕๔ ๒๘๙ ๕๔.๗๓ ๒๐๒ ๔๙.๘๘ 

หมายเหตุ  กลํุมสาระการเรียนรู๎มีท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให๎ใช๎คําเฉล่ีย  
 



 

 
 

๑๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 

    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (ทุกประเด็นให๎จ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) 
 

กลุํมสาระการเรียนร๎ู 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตํางประเทศ ๕๕๗ ๖๐.๗๔ ๕๕๓ ๕๑.๖๓ ๕๑๕ ๕๘.๑๙ 
การงานอาชีพฯ ๖๔๐ ๖๕.๔๔ ๖๑๙ ๖๗.๔๓ ๖๒๘ ๘๐.๙๓ 
ศิลปะ ๓๓๒ ๗๕.๖๓ ๒๔๒ ๕๘.๓๑ ๓๘๒ ๘๐.๙๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑๙ ๗๗.๕๙ ๒๗๙ ๕๕.๕๘ ๓๒๓ ๖๑.๑๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๐๑ ๗๑.๙๐ ๕๑๐ ๖๔.๐๗ ๓๔๑ ๖๔.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๖๑๑ ๕๖.๐๖ ๕๙๒ ๔๙.๒๙ ๒๕๓ ๔๑.๙๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๑๖ ๓๑.๕๓ ๒๐๒ ๓๐.๗๐ ๓๐๔ ๔๗.๕๗ 
ภาษาไทย ๓๕๐ ๕๕.๓๘ ๓๑๑ ๕๒.๙๘ ๔๐๔ ๖๗.๗๙ 

หมายเหตุ  กลํุมสาระการเรียนรู๎มีท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให๎ใช๎คําเฉล่ีย  
 
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ 

             ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
ภาษาไทย คํา

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
สังคมฯ คํา

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ คํา

พัฒนา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน ๔๒.๙๓ ๔๗.๐๘ ๔.๑๕ ๓๑.๘๐ ๒๘.๘๕ -๒.๙๕ ๓๘.๘๓ ๓๔.๕๖ -๔.๒๗ ๔๖.๔๗ ๔๘.๘๑ ๒.๓๔ ๒๙.๗๐ ๓๐.๗๔ ๑.๐๔ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัเขตพื้นที ่ ๔๑.๘๕ ๔๕.๗๗ ๓.๙๒ ๓๑.๕๕ ๒๘.๘๐ -๒.๗๕ ๓๖.๘๑ ๓๔.๕๕ -๒.๒๖ ๔๔.๙๖ ๔๗.๘๖ ๒.๙๐ ๒๙.๔ ๓๐.๕๓ ๑.๑๓ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ ๔๒.๖๔ ๔๖.๓๖ ๓.๗๒ ๓๒.๔๐ ๒๙.๓๑ -๓.๐๙ ๓๗.๖๓ ๓๔.๙๙ -๒.๖๔ ๔๖.๒๔ ๔๙.๐๐ ๒.๗๖ ๓๐.๖๒ ๓๑.๘๑ ๑.๑๙ 

             
  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

รายวิชา 
ภาษาไทย คํา

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
สังคมฯ คํา

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ คํา

พัฒนา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน ๔๙.๑๕ ๕๓.๑๗ ๔.๐๒ ๒๒.๑๑ ๒๒.๔๖ ๐.๓๕ ๓๒.๑๕ ๓๑.๐๐ -๑.๑๕ ๓๘.๑๑ ๓๓.๗๖ -๔.๓๕ ๒๑.๗๕ ๒๔.๐๗ ๒.๓๒ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัเขตพื้นที ่ ๔๖.๙๑ ๕๐.๕๕ ๓.๖๔ ๒๔.๓๓ ๒๒.๔๘ -๑.๘๕ ๓๒.๔๙ ๓๐.๔๙ -๒.๐๐ ๓๗.๘๑ ๓๔.๐๘ -๓.๗๓ ๒๒.๐๐ ๒๔.๗๔ ๒.๗๔ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ ๔๙.๓๖ ๕๒.๒๙ ๒.๙๓ ๒๖.๕๙ ๒๔.๘๘ -๑.๗๑ ๓๓.๔ ๓๑.๖๒ -๑.๗๘ ๓๙.๗ ๓๕.๘๙ -๓.๗๒ ๒๔.๙๘ ๒๗.๗๖ ๒.๗๘ 

 

 
 



 

 
 

๑๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๖.๑) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ห๎องสมุด 
๒. ห๎องอัตลักษณ์โรงเรียน 

๑๗,๕๒๖ 
 

๑ 

๑๘,๒๙๕ 
 

๑ 

๑๔,๑๗๑ 
 

๑ 

๑๕,๕๓๓๗ 
 

๒ 

๑๔,๗๕๗ 
 

๑ 

๑๕,๗๑๒ 
 

๒ 

๙๕,๙๙๘ 
 

๘ 
 

  ๖.๒) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑.  นิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

๑๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที ่๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๙๑.๓๕ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผ๎ูเรียน 

๑.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 ๒.กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาราษฎร์รังสรรค์เกมส์
ครั้งท่ี 45 
 ๓.กิจกรรมกีฬาภายนอก 
 ๔.กิจกรรมนาฏศิลป์ 
๕.กิจกรรมทัศนศิลป์ 
 ๗กิจกรรมเข๎าคํายฝึกซ๎อม
ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ 
 ๘.กิจกรรมป้องกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด  
 ๙.กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
 ๑๐. กิจกรรมน้ าด่ืม
ราษฎร์รังสรรค์ 

๑.๒  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
๘๗.๖๙ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ           

 
๙๙.๖๒ 

๑.๔  เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม  

 
๘๐.๐๐ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผ๎ูอื่น  ๘๐.๐๐ 
๑.๖  สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 
๙๐.๘๘ 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
   โรงเรียนได๎สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดท าโครงการและ
ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  .กิจกรรมการแขํงขันกีฬาราษฎร์
รังสรรค์เกมส์คครั้งท่ี 45กิจกรรมกีฬาภายนอก กิจกรรมนาฏศิลป กิจกรรมทัศนศิลป กิจกรรมเข๎าคําย
ฝึกซ๎อมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ กิจกรรมป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  
กิจกรรมน้ าด่ืมราษฎร์รังสรรค์จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ ได๎แกํ การพัฒนาสมรรถภาพรํางกาย การแขํงขันกีฬาภายใน “ราษฎร์
รังสรรค์เกมส์”  จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีภาวะโภชนาการ และสุขนิสัยในการออกก าลังกาย
สํงผลให๎มีนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ได๎แกํ  การพัฒนา
สมรรถภาพรํางกาย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดส่ิงแวดล๎อมท่ีสํงเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ การจัดส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอสุขภาพ การแขํงขันกีฬาภายใน การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได๎แกํ การตํอต๎านยาเสพติด คํายคุณธรรม การสํงเสริม  



 

 
 

๑๕  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การสอนธรรมะในโรงเรียน การอบรมประจ าสัปดาห์ การสอบธรรมทางก๎าวหน๎า การสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และการแนะแนว จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะชีวิต เพื่อเห็นคุณคํา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม ได๎แกํ กิจกรรมการแขํงขันกีฬาราษฎร์รังสรรค์
เกมส์คครั้งท่ี 45กิจกรรมกีฬาภายนอก๔.กิจกรรมนาฏศิลป  กิจกรรมทัศนศิลป กิจกรรมเข๎าคําย
ฝึกซ๎อมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ กิจกรรมป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  
กิจกรรมน้ าด่ืมราษฎร์รังสรรค์ กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผ๎ูอื่น จัด
กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุนทรียภาพและเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎สามารถสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  และการสํงเสริมให๎เข๎ารํวมแขํงขันทั้ง
ภายในและภายนอก 
๒. ผลการพัฒนา 
 การด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลลากหลายและตํอเนื่องเพื่อพัฒนาสุข
ภาวะ   และสุนทรียภาพของนักเรียน สํงผลดังนี้ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอยํางสม่ าเสมอ ร๎อยละ ๙๑.๓๕  นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขนิสัยในการออกก าลังกาย 
สํงผลให๎มีนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ ๘๗.๖๙ นักเรียนมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด ให๎โทษและหลีกเลียงตนเองจากภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร๎อยละ ๙๙.๖๒ นักเรียนมีทักษะชีวิต เพื่อเห็นคุณคําใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม ร๎อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให๎เกียรติผ๎ูอื่น ร๎อยละ ๘๐.๐๐ นักเรียนมีสุนทรียภาพและเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ สามารถสร๎างผลงานจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และกีฬา ร๎อยละ ๙๐.๘๘ จากการ
ด าเนินการตาโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ท่ีกลําว สํงผลให๎ผลการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี ๑   มี
คุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
จัดกิจกรรม ในลักษณะของบูรณาการ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๑ ผ๎ูเรียนมี
สุขภารวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพและตัวบํงช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ จัดกิจดรรมให๎มีความยืดหยุํนเหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการ และความสนใจของนักเรียน รวมท้ังจัดเตรียมแหลํงเรียนรู๎และอุปกรณ์ท่ี
สํงเสริมการจัดกิจกรรมตําง ๆ จัดให๎มี การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
เพื่อติดตามและประเมินความก๎าวหน๎าของงาน อยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๔.๐๓ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผ๎ูเรียน 

๑.โครงการสํงเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
๒.กิจกรรมสํงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย 
๓.กิจกรรมสํงเสริมผ๎ูเรียน 
ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาประชาธิปไตย
สถานศึกษา 
๔.กิจกรรมเปิดโลก
อาเซียนเพื่อให๎ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตําง 
๕.บันทึกการประเมิน
คุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๖.บันทึกการประเมิน
พฤติกรรม                        
การเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและ
กตัญญูกตเวท ี
๗.บันทึกการเข๎ารํวม
กิจกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล๎อม 
๘.กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา ประเพณี 
๙.กิจกรรมมํวงขาวสดใส
ใฝ่ใจการออม 
๑๐.กิจกรรมตอบปัญหา
ธรรมทางก๎าวหน๎า 

๒.๒ เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ  ๙๑.๑๔ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง  ๙๓.๑๖ 
๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม  

๙๒.๓๖ 

 

 
 
 



 

 
 

๑๗  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการสนับสนุนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะ ตามกระบวนการท่ีจะสร๎างและ
สํงเสริม ให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม อยํางยัง่ยืนโดยด าเนินการจัดกิกรรม
ท่ีหลากหลาย  รวมท้ังทักษะกระบวนการในการพฒันาเสริมสร๎างท่ีครบถ๎วน   คือคําย คุณธรรม ม.๑ 
ม.๔ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน๎าเสาธง โดยพระคุณเจ๎า กิจกรรมสอบธรรมะทางก๎าวหน๎า 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การฝึกตามหลักของ ๕ ห๎องชีวิตพัฒนานิสัย
กิจกรรมการท าบุญเนื่องในโอกาสตํางๆ ท่ีชุมชมหนํวยงาน เอกชน,วัด เพื่อนนักเรียนร๎องขอหรือเมื่อ
ประสบภัยได๎รับความเดือดร๎อน เชํน (กฐิน,ผ๎าป่า,สร๎างวัด, ซํอมสาธารณะสถาน, ชํวยเหลือผ๎ูประสบ
อุทกภัย, วาตภัย,ไฟไหม๎ ฯลฯ  ท่ีมีหลายชาติหลายภาษากิจกรรมเสริมการสอบธรรมะจัดกิจกรรม
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความตระหนัก รู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม ได๎แกํ การศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียน ชุมชน, กิจกรรมองค์รวมเกี่ยวกับชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ชุมนุมหลัก  
 (การท าปุ๋ยหมัก , ปลูกผักสํวนครัว , เล้ียงปลา , ปลูกอ๎อย  ปลูกมัน  และปลูกพืชไร๎ดิน) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการแบบองค์รวม ค านึงถึงความสอดคล๎อง ของการผลิต จ านวนการผลิต กระบวนการผลิตและ
ระบบนิเวศน์ในเชิงพอเพียงและอนรุักษ์ เพื่อความยั่งยืน  กิจกรรมคณะสี , กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย , กิจกรรมสภานักเรียน , กิจกรรมวันส าคัญของไทยและของโลก  

ท้ังหมดเป็นกิจกรรมท่ีใช๎ปลูกฝังเสริมสร๎างพัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู๎ทักษะ 
กระบวนการ ศรัทธา ของครู ผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง ชุมชน สังคม จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาจิตใจของ
นักเรียนให๎มีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่น และกตัญญูกตเวที ได๎แกํ คํายคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ ม.๔ การ
อบรมประจ าสัปดาห์ของครูเวร 
การแสดงตนเป็นพุทธมากะรับศีล ๕  การบริจาคโลหิต จัดกิจกรรม ให๎นักเรียนมีทักษะชีวิตในการ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางได๎แกํ คํายความรู๎สํูประชาคมอาเซียน,  เข๎ารํวมกิจกรรม  
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม ๑๒ ประการ และโครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร๎าง
ความปรองดองจังหวัดก าแพงเพชรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒. ผลการพัฒนา 

 จากการด าเนินการตามกิจกรรมตํางๆ ท่ีด าเนินการภายใน และรํวมกับชุมชนภายนอก                        
อยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ สํงผลดังนี้ นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาร๎อยละ ๙๔.๐๓ นักเรียนมีความเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและ
กตัญญูกตเวที ร๎อยละ ๙๑.๑๔ นักเรียนมีทักษะชีวิตในการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี
แตกตํางร๎อยละ ๙๓.๑๖ นักเรียนมีความตระหนักรู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม ร๎อยละ 
๙๒.๓๖ ภาพรวมจัดวําอยูํในเกณฑ์ดีเยี่ยม จากผลด าเนินงานสํงเสริมพัฒนา ตาม ข๎อ ๑ , ๒ ตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคํานิยมท่ีพึงประสงค์เป็นผลให๎การด าเนินตามมาตรฐานอยูํในระดับ 
๕ หรือดีเยี่ยม 
 
 
 
 



 

 
 

๑๘  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 เพื่อปลูกฝังให๎เกิดคุณธรรมจริยธรรมคํานิยมท่ีพึงประสงค์ อยํางยั่งยืนและเป็นพลวัฒน์ใน

เชิงสร๎างสรรค์ตลอดไป ควรใช๎กิจกรรม ๕ ห๎องชีวิตพัฒนานิสัย ในการวางรากฐานรับศีล ๕ มาปฏิบัติ
ตลอดชีวิตและพัฒนาตํอยอดโดยใช๎หลักมงคล  ๓๘ ประการ ท้ังนี้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมแบบ
ยืดหยุํนเหมาะสมสนองความต๎องการและความพอใจของนักเรียนประกอบกับมีการนิเทศติดตามผล
ยกยํองอยํางตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตํางๆ 
รอบตัว  

๘๕.๐๒ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง 
     ๑.๑ นิสัยรักการอําน
และแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุดและ
ส่ือตํางๆ รอบตัว 
-  Book หนังสือเลํมโปรด 
-  ตอบค าถามประจ าเดือน 
-  ประกวดวาดภาพ
ระบายสี 
 -  ประกวดเขียน
เรียงความ 
-  ประกวดแตํงกลอน 
-  ไปรษณียบัตรรักการ
อําน 
-  ทํองแดนการอํานกับ
โลก  Internet                

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  

๑๐๐.๐๐ 

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน  

๙๓.๒๔ 

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน  ๘๖.๐๐ 

 

 
 
 
 



 

 
 

๑๙  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (ต่อ) 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตํางๆ 
รอบตัว  

๘๕.๐๒ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

   ๑.๒มีทักษะในการอําน 
ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม 
-  แบบบันทึกการอํานคิด
วิเคราะห์สํูการเขียน              
     ๑.๓ เรียนรู๎รํวมกัน
เป็นกลํุม แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น เพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน 
-  แบบบันทึกการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
-  แบบบันทึกการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
-  แบบบันทึกการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
     ๑.๔ ใช๎เทคโนโลยีใน
การเรียนรู๎และน าเสนอ
ผลงาน 
 -  แบบฝึกการเรียนรู๎ทุก
กลํุมสาระการเรียนรู๎             

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  

๑๐๐.๐๐ 

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน  

๙๓.๒๔ 

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน  ๘๖.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๐  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได๎สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎

และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยจัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ จัดกิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎และส่ือตํางๆ รอบตัว ได๎แกํ การสํงเสริมการรักการอําน กิจกรรมห๎องสมุดและมุมอํานหนังสือ  
กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย จัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนา
นักเรียนให๎มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม เพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม โดย
สอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎สาระการเรียนรู๎ตํางๆ และจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎นักเรียน มีทักษะ
การอําน ฟัง ดู พูด เขียน และรู๎จักการตั้งค าถาม เพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน จัด
กิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน โดย
จัดการเรียนรู๎ ในลักษณะเน๎นกิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลํุม ซึ่งสอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ 
สาระการเรียนรู๎ตํางๆ จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงานใน
ลักษณะของโครงงานในกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนากระบวนการคิดและ
ถํายทอดผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงานท่ีต๎องอาศัยเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ตั้งแตํการสืบค๎น 
จนถึงการน าเสนอผลงาน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการน าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องของนักเรียน สํงผลให๎ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และส่ือตํางๆ 
รอบตัว ร๎อยละ ๘๕.๐๒ นักเรียนมีทักษะในการอาํน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม ร๎อยละ ๑๐๐.๐๐ นักเรียนมีความสามารถ  ในการเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุมและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกนั ร๎อยละ ๙๓.๒๔ นักเรียน  มีความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน ร๎อยละ ๘๙.๐๐  
 จากผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎การด าเนินงานใน
มาตรฐานท่ี ๓ มีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ จัด
กิจกรรมในลักษณะการบูรณาการเพื่อให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๓ ผ๎ูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามตัวบํงช้ีท่ี 
๓.๑ – ๓.๔  จัดกิจกรรมให๎ความยืดหยุํนเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต๎องการและความสนใจของ
นักเรียนและเพิ่มพื้นท่ีของแหลํงเรียนรู๎ โดยใช๎จิตวิทยาการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ใน
การออกแบบแหลํงเรียนรู๎  จัดให๎มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
ติดตามและประเมินความก๎าวหน๎าของงานอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 



 

 
 

๒๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

๙๐.๐๖ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑.โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย 
๒.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
“ราษฎร์รังสรรค์เกม” 
๓.โครงการรณรงค์แก๎ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 
๔. กิจกรรมเข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารีและ
ทดสอบวิชาพิเศษช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๕. กิจกรรมชุมนุม 
๖. กิจกรรมคณะสี 
๗. โครงการสํงเสริม
อัจฉริยภาพและความเป็น
เลิศ 
๘. กิจกรรมสํงเสริมการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
๙. ตัวอยํางรายงานผลการ
ด าเนินโครงงาน,ISของ
นักเรียน 
๑๐. รางวัลการแขํงขัน
โครงงาน 
๑๑. ตัวอยํางผลงาน
นักเรียน 
๑๒. แผนการจัดการ
เรียนรู ๎

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

๘๖.๐๑ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ  

๙๕.๒๐ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ 

๗๒.๒๑ 

 

 
 



 

 
 

๒๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนได๎สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  
ตัดสินใจ  แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล  โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ จัดกิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน  ฟัง  ดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง  โดยสอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ของสาระการเรียนรู๎
ตํางๆ  และจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน  
ฟังและดู  และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง เชํน การเรียนรู๎แบบโครงงาน  
การจัดบรรยากาศการเรียนรู๎แบบประชาธิปไตยในลักษณะของกิจกรรมเสริมและการจัดการเรียนใน
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  จัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะในการน าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  โดยสอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ของสาระการ
เรียนรู๎ตํางๆ  และจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีทักษะในการน าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง เชํน การเรียนรู๎แบบโครงงาน  จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎และฝึกการก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  โดย
สอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ของสาระการเรียนรู๎ตํางๆ และจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ  เชํน  การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในกระบวนการตํางๆ ตาม
รูปแบบการวิจัย  นักเรียนจึงได๎รับการฝึกการก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์   ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ  จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่ม  และสามารถสร๎างสรรค์ผลงานด๎วย
ความภาคภูมิใจ  โดยสอดแทรกไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ของสาระการเรียนรู๎ตํางๆ  และจัดการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีความคิดริเริ่มและสามารถสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ เชํน การเรียนรู๎แบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนวิชา การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์
ความรู๎ (IS๑) วิชาการส่ือสารและน าเสนอ (IS๒) และจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  รวมถึงการ
สํงผลงานเข๎ารํวมการแขํงขัน  ในการประกวดโครงงาน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ  อยํางหลากหลาย  เพื่อพัฒนา
ความสามารถ ในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล
ของนักเรียน  สํงผลดังนี้  นักเรียนมีทักษะในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน  ฟัง และดู และส่ือสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ร๎อยละ ๙๐.๐๖  นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอวิธีคิด  
และวิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการ  ของตนเองร๎อยละ ๘๖.๐๑  นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบร๎อยละ ๙๕.๒๐ นักเรียนมีความคิดริเริ่ม  และ
สามารถสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ  ร๎อยละ  ๙๒.๒๑ 
 จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมตํางๆ  ท่ีกลําวมา  สํงผลให๎ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานท่ี ๔  มีคุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ จัด
กิจกรรม ในลักษณะของการบูรณาการ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๔  



 

 
 

๒๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจ  แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสม
เหตุผลตามตัวบํงช้ีท่ี ๔.๑-๔.๔ จัดกิจกรรมให๎ความยืดหยุํนเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต๎องการและ
ความสนใจของนักเรียน  โดยใช๎ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู๎หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเป็นฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสม  จัดให๎มี การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและการประเมินผล
อยํางตํอเนื่อง  เพื่อติดตามและประเมินความก๎าวหน๎าของงานอยํางตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตํละกลํุมสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  

๕๓.๖๑ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู๎และจัดกิจกรรม/
งาน/โครงการ ดังนี้    
๑. โครงการสอนเสริมเติม
เต็ม O-Net 
๒.โครงการติวเข๎มเสริม
ความรู๎สํูมหาวิทยาลัย 
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
๔. กิจกรรมพัฒนาการ
อํานวิเคราะห์ 
สํูการเขียน 
๕.กิจกรรมวันส าคัญสาน
ฝันวัฒนธรรม 
๖.กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
๗. กิจกรรมท่ีสํงเสริมการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
เป็นต๎น 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์  

๙๒.๗๔ 

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์  

๘๘.๔๒ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๑๐.๘๖ 

 

 
 
 



 

 
 

๒๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความ
สามรถโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ผลการประเมินผ๎ูเรียนตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ผลการประเมินการอําน  คิด
วิเคราะห์และเขียนและผลการทดสอบความสามารถด๎านภาษา การคิดค านวณและความสามารถใน
การใช๎เหตุผลเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดยได๎จัดท าโครงการตําง ๆ ดังนี้ ๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘  กลํุมสาระ โครงการสอนเสริมเติมเต็ม O-Net  โครงการติวเข๎มเสริม
ความรู๎สํูมหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
กิจกรรมพัฒนาการอํานวิเคราะห์สํูการเขียน กิจกรรมวันส าคัญสานฝันวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมท่ีสํงเสริมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ มีการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ และจัดให๎มี การสอนซํอมเสริมให๎กับนักเรียนท่ีไมํผําน
เกณฑ์การประเมิน 
๒. ผลการพัฒนา   
 การด าเนินจัดกิจกรรม / โครงการสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร ซึ่งมีผลการพัฒนาดังนี้ 
  ๑. ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๕๓.๖๑  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลํุมสาระ เป็นไปตาม
เกณฑ์     ๒. ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๙๒.๗๔  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์  
  ๓. ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๘๘.๔๒ มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
  ๔. ผ๎ูเรียนร๎อยละ ๑๐.๘๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET) ในระดับดีท้ัง 5 กลํุมสาระฯ 
  จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีกลําวมาสํงผลให๎ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณภาพอยูํในระดับ  ดี 
๓. แนวทางการพัฒนา  
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.ก าหนดแผนพัฒนาครูผ๎ูสอนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล  เพื่อพัฒนาทักษะการจัดท าแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ อยํางหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  
 ๒. จัดให๎มีการผลิตส่ือ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎
ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พร๎อมท้ังการท าวิจัยในช้ันเรียนเมื่อพบปัญหาในการเรียนของผ๎ูเรียน  
 ๓. โรงเรียนด าเนินการพฒันาผ๎ูเรียนโดยการจัดโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความสามารถตามหลักสูตร 
 
 



 

 
 

๒๕  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๙๖.๐๐ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑. โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง            
ด๎านการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎ 
๓. บันทึกการประเมิน
พฤติกรรม การท างานของ
นักเรียน 
๔. รายงานการส ารวจ
ความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพ
สุจริต 
๕. รายงานการค๎นคว๎าหา
ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
๖. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
๗. ตัวอยํางผลงานนักเรียน 

๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๙๒.๐๐ 

๖.๓ ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ๙๕.๐๐ 
๖.๔ มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๙๒.๐๐ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต โดยได๎ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในลักษณะกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน ท้ังในระบบกลํุมและรายบุคคล 
รํวมกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงทักษะชีวิตเพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียน
สามารถวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จได๎ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํมกับผ๎ูอื่นได๎และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของนักเรียน 
สํงผลดังนี้  นักเรียน มีการวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จได๎ ร๎อยละ ๙๖.๐๐ นักเรียน



 

 
 

๒๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ท างานอยํางมความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร๎อยละ ๙๒.๐๐ นักเรียน
สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ร๎อยละ ๙๕.๐๐ นกัเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร๎อยละ ๙๒.๐๐  

จากการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมตํางๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎ผลการด าเนินงานใน
มาตรฐาน ท่ี ๖ มีคุณภาพอยูํในระดับ ดีเย่ียม   
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ สํงเสริม
ให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในรูปแบบโครงงาน ซึ่งมีการบูรณาการของความรู๎ในลักษณะ 
สหวิทยาการ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๖ ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตตามตัวบํงช้ีท่ี ๖.๑ – ๖.๔ 
จัดกิจกรรมให๎ความยืดหยุํนเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต๎องการและความสนใจของนักเรียน จัดให๎
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง   เพื่อติดตามและประเมินความก๎าวหน๎า
ของงานอยํางตํอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๗  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบง่ช้ี) 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎าน
ความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

๘๑.๕๔ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  
 

๑. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนา ให๎ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าท่ี               
อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒. วิเคราะห์ผ๎ูเรียน            
เป็นรายบุคคล                            
๓. วิเคราะห์หลักสูตร              
๔. ค าอธิบายรายวิชา                   
๕. ตัวชี้วัด และผลการ
เรียนรู๎  
๖. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
๗. ส่ือการเรียนรู๎และ
รายงานการใช๎ส่ือ 
๘. รายงานการวิจัย           
ในช้ันเรียน 
๙. บันทึกการจัดการ
เรียนรู ๎

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผ๎ูเรียน  

๘๓.๐๘ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๙๒.๓๑ 

๗.๔ ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎  

๙๑.๓๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย  

๙๒.๓๑ 

๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหา
ให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วย
ความเสมอภาค  

๘๓.๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับ
การสอน  

๘๙.๒๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎อยํางเต็มความสามารถ  

๑๐๐.๐๐ 

 

 
 
 
 



 

 
 

๒๘  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษา สํงครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรม
ศึกษาดูงาน  และมีการนิเทศภายในอยํางตํอเนื่อง ท้ังในระบบกลํุมและรายบุคคล เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาครู เพื่อให๎มีความรู๎ และความสามารถในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผ๎ูเรียน
ท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล๎องกับ
ความมุํงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู๎ เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน การออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา การใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีที่หลากหลาย  การให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ัง
ด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวชิา
ท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ อยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนาครูให๎
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํงผลดังนี้ ครูมี
ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร๎อยละ ๘๑.๕๔  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็น
รายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 
๘๓.๐๘ ครูมีความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา ร๎อยละ ๙๒.๓๑ ครูมีความสามารถในการใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎  ร๎อยละ 
๙๑.๓๑ ครูมีความสามารถในการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธี
ท่ีหลากหลาย ร๎อยละ ๙๒.๓๑ ครูมีความสามารถในการให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหา
ให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค ร๎อยละ ๘๓.๐๐ ครูมีความสามารถ
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัด การเรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการสอน 
ร๎อยละ ๘๙.๒๕  ครูมีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา ร๎อยละ ๑๐๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ ร๎อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๙  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ สํงเสริม
ให๎มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องวิจัยในช้ันเรียน และส่ือนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ความรู๎ครูอยํางตํอเนื่อง จัดท าฐานข๎อมูลความต๎องการในการพัฒนาตนเองด๎านตํางๆ ของครูและ
บุคลากร เพื่อจัดกิจกรรมให๎ตรงกับกับความต๎องการและความสนใจของครู จัดให๎มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และการประเมินผล โดยใช๎แบบรายงานผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตาม
และประเมินความก๎าวหน๎าของงานอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๐  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๘.๑ ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน 

๕ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๑.กิจกรรมสํงเสริม
ผ๎ูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๒.กิจกรรมงานส านักงาน
งบประมาณพัสดุ และ
งบประมาณและแผนงาน 
๓.กิจกรรมงานส านักงาน
กลํุมบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมงานส านักงาน
บริหารทั่วไป (ปกครอง) 
๔.กิจกรรมงานส านักงาน 
บริหารทั่วไป (งานสาร
บรรณ) 
๕.กิจกรรมงานส านักงาน
วิชาการ 
๖.กิจกรรมงานรับนกัเรียน 
๗.กิจกรรมจัดซื้อกระดาษ
งานวิชาการ 
๘.กิจกรรมงานทะเบียน
นักเรียน 

๘.๒ ผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและ
ใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ท้ังด๎านวิชาการและการจัดการ  

๔ 

๘.๓ ผ๎ูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ  

๕ 

๘.๔ ผ๎ูบริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ  

๕ 

๘.๕ นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ 

๘.๖ ผ๎ูบริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  

๕ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
โครงการกิจกรรมในสถานศึกษาแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ มีการก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อให๎ผ๎ูบริหารสามารถ 
  ๑.๑ ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน 
  ๑.๒ ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด๎านวิชาการและการจัดการ 
  ๑.๓ บริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 



 

 
 

๓๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ๑.๔ สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ 
  ๑.๕ บริหารงานให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
  ๑.๖ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒. ผลการพัฒนา 
  จากผลการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนา
ความสามารถของผ๎ูบริหาร สํงผลดังนี้ 
  ๒.๑ ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนอยูํใน
ระดับดีเย่ียม 
  ๒.๒ ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด๎านวิชาการและการจัดการอยูํในระดับดีเย่ียม 
  ๒.๓ บริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการอยูํ
ในระดับดีเย่ียม 
  ๒.๔ สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจอยูํใน 
ระดับดีเย่ียม 
  ๒.๕ บริหารงานให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาอยูํใน
ระดับดีเย่ียม 
  ๒.๖ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลาอยูํในระดับดีเย่ียม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริม
ให๎สถานศึกษามีกิจกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์สภาพปัญหาในเชิงกลยุทธ์และก าหนดวิธีการเพื่อการ
แก๎ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาในเชิงกลยุทธ์อยํางตํอเนื่อง และมีการประเมินผลในเชิง
ความก๎าวหน๎าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๘ ผ๎ูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามตัวบํงช้ีท่ี ๘.๑-๘.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

๕ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๑. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๒. โรงเรียนแจกคํูมือการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. มีปฏิทินปฏิบัติงานการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
๔. มีประกาศรับสมัคร 
สรรหา แตํงต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตามการขับเคล่ือน
การด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
๕.กิจกรรมประชุมเครือขําย
ผ๎ูปกครองนักเรียน 
๖.รายงานการประชุม
ผ๎ูปกครอง                   
และเครือขํายผ๎ูปกครอง
นักเรียน 
๗.รายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรมของชุมชน   เชํน 
การเข๎ารํวมงานวันส าคัญ
ทางศาสนา                 
การเข๎ารํวมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ๎าพระบรมราชินีนาถ และ
วันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคล่ือน การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      

๕ 

๙.๓ ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

๕ 



 

 
 

๓๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

๕ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๘.กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ของคณะ
กรรการสถานศึกษา 
เครือขํายผ๎ูปกครอง  ชมรม
คนรักโรงเรียน  
๙.กิจกรรมแรลล่ีของคณะ
กรรการสถานศึกษา 
เครือขํายผ๎ูปกครอง  ชมรม
คนรักโรงเรียน  
๑๐.รายงานการประชุมภาคี
ส่ีฝ่าย 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคล่ือน การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      

๕ 

๙.๓ ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

๕ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ผ๎ูปกครอง ท้ังในระดับโรงเรียน และห๎องเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวการพัฒนาสถานศึกษา
และรางวัลท่ีได๎รับอยํางตํอเนื่อง การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ท่ีชุมชนจัดท าขึ้นอยํางสม่ าเสมอ รวมถึง
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อมุํงหวงัให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีก าหนด 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา  
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาบทบาท
หน๎าท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ๎ูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล สํงผลให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎และสามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด อยูํในระดับดีเย่ียม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสํวนรํวมใน
การก ากับ ติดตามดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยูํ
ในระดับดีเย่ียม และผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนอยูํในระดับดีเย่ียม  
  จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎ผลการ
ด าเนินงานในมาตรฐาน ท่ี ๙ มีคุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม  



 

 
 

๓๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมให๎
โรงเรียนด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาท่ีมีสถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management 
:SBM) โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคีตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๙
คณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามตัวบํงช้ีท่ี ๙.๑-๙.๓ และโรงเรียนควรมีการสํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรมีการพัฒนาให๎ยั่งยืนตํอไป 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับท๎องถิ่น 

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๑.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียนและ
ท๎องถิ่น   
๒.กิจกรรมวันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ๎าของลูกเสือ 
เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
๓.กิจกรรม พิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล๎ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แหํงชาติ 
๔.กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและทดสอบวิชา
พิเศษของลูกเสือ เนตร
นารีสามัญรุํนใหญํ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  

๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผ๎ูเรียน  

๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎
ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง  

๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ  

๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน 

๕ 

 

 
 
 
 



 

 
 

๓๕  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ต่อ) 
  

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับท๎องถิ่น 

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๕.กิจกรรมการอยูํคํายพัก
แรมและทดสอบวิชาพิเศษ
ของลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุํนใหญํ ช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๒ 
๖.กิจกรรมการอยูํคํายพัก
แรมและทดสอบวิชาพิเศษ
ของลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุํนใหญํ ช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ 
๗.กิจกรรม นักศึกษาวิชา
ทหาร 
๘.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
๙.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๑๐.นิเทศ  ติดตาม 
๑๑.วิชา IS และกิจกรรม
ลดเวลาเรียน 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  

๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผ๎ูเรียน  

๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ท่ีให๎
ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง  

๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ  

๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน 

๕ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ  โดยจัดท าโครงการและ
กิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสํู
การปฏิบัติการ” ให๎กับครู  เพื่อให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎และจัดการเรียนการสอนให๎
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร จัดสัมมนา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมให๎หลากหลายตามถนัด  ความสามารถ  และความสนใจของผ๎ูเรียน  จัด
กิจกรรมประชุมผ๎ูปกครองและเย่ียมบ๎านผ๎ูเรียน  เพื่อดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมถึงผ๎ูเรียน  ด าเนินการวิจัยหารูปแบบการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเหมาะสมใน
การด าเนินการจัดการเรียนรู๎และอบรมครูให๎มีความสามารถในการใช๎หลักสูตร  เพื่อให๎หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 



 

 
 

๓๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจ  สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความ
สนใจของผ๎ูเรียน สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  และ สถานศึกษามีการจัดระบบดูและชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ  อยํางหลากหลาย  สํงผลดังนี้   
หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่นอยูํในระดับ ดีเย่ียม  สถานศึกษามีการ
จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสมารถ  และความสนใจอยูํ
ในระดับดีเย่ียม  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียนอยูํในระดับ ดีเย่ียม  สถานศึกษามีการสนับสนุนให๎ครูจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู๎  ได๎ด๎วยตนเองอยูํในระดับดีมาก 
สถานศึกษามีการมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ  น าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยูํในระดับดีเย่ียม  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคนอยูํในระดับดีเย่ียม   
 จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎การด าเนินงานใน
มาตรฐานท่ี ๑๐   มีคุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําวโรงเรียนมีแนวทางการพฒันา  คือ สํงเสริมให๎
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มีความทันสมัย  โดยสํงเสริมให๎มีการ
วิจัยในทุกระดับ  ต้ังแตํระดับสถานศึกษาถึงห๎องเรียนตามรูปแบบการพัฒนาท่ีมีสถานศึกษาเป็นฐาน 
( School  Based  Management : SBM )  ( Research  Based  Management )  โดยเน๎นการมี
สํวนรํวมของภาคีตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย ตามกกเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎านตาม 
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๐.๑ – ๑๐.๖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๗  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํม
รื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน  

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

๑.กิจกรรมวัสดุส านักงาน
กลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๒.ปรับปรุงอาคารเรียน
ถาวรแบบ 
๒๑๖,๒๑๖ก,๒๑๖ล 
๓.ปรับปรุงสวนสวย
โรงเรียนงาม 
๔.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ห๎องสมุด 
๕.วัสดุอุปกรณ์ห๎อง
โสตทัศนูปกรณ์ 
๖.ปรับปรุงห๎องอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
๗.น้ าด่ืมราษฎร์รังสรรค์ 
๘.โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผ๎ูเรียน  

๕ 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  

๕ 

 

๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการและจัดกิจกรรมอยํางหลากหลาย ด๎วยการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎  โดยการ
ส ารวจซํอมแซม ปรับปรุง อาคารสถานท่ีเดิมให๎มีลักษณะเป็นแหลํงเรียนรู๎  และจัดท าการปรับปรุง
ห๎องอัตลักษณ์ของโรงเรียน  จัดกิจกรรมบริษัทน้ าด่ืมราษฎร์รังสรรค์ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการ
ปรับปรุงสวนสวยโรงเรียนงาม จัดกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ห๎องสมุด จัดกิจกรรมโรงเรียนสํงเสริม



 

 
 

๓๘  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สุขภาพและความปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ห๎องโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎สถานศึกษา มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยูํในสภาพใช๎การได๎ดีสภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับผ๎ูเรียน มีการด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน 
มีการจัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 
 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย สํงผลดังนี้ สถานศึกษา
มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง
อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน สถานศึกษามีการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๕ มาตรฐานท่ี ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษา ให๎มีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนด              ใน
กฎกระทรวง 
๒. มาตรฐานการศึกษา                   
ของสถานศึกษา 
๓. รายงานข๎อมูล
สารสนเทศ               
ของสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง  

๕ 



 

 
 

๓๙  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

๕ ๔. ผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   
๕. รายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๖. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบ ๓ 
๗. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๘. แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการตามหลัก PDCA โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อก าหนดแผนการ
พัฒนา และจัดการเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ คํูมือการด าเนินงาน แตํงต้ัง
คณะท างาน และประเมินผล  โดยการจ าลองการประเมินเสมือนจริง เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและ
ใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพ ท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย สํงผลให๎ สถานศึกษามี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีชัดเจน  มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดระบบข๎อมูล
สารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  มีการ
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จากการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมตํางๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎ผลการด าเนินงาน ในมาตรฐานท่ี ๑๒ มีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมให๎
สถานศึกษามีการรักษาระดับการด าเนินการและผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



 

 
 

๔๐  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง   ตามตัวบํงช้ีท่ี ๑๒.๑ – ๑๒.๖ โดยอาศัยกระบวนการนิเทศ ติดตาม และการ
จัดการประเมินเสมือนจริง เพื่อกระต๎ุนให๎บุคลากรทุกคนต่ืนตัวและตระหนัก โดยให๎ความส าคัญกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๓.๑  มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 

๕ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  

๑.กิจกรรมครูผ๎ูชํวยสอน
นานาชาติ 
๒.กิจกรรมจ๎างครู
ชาวตํางชาติ(ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน) 



 

 
 

๔๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๓.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

๕ 
 

 ๓.กิจกรรมศูนย์การเล้ียงรู๎
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.กิจกรรมเชิญประชุม
ผ๎ูปกครอง 
๕.กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 
๖.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๗.กิจกรรมทัศนศีกษา 
๘.ปรับปรุงพัฒนา
เครือขําย 
๙.กิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๑๐.กจิกรรมการจัดท าปฎิ
ทินและวารสารโรงเรียน 
๑๑.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการตามโครงการพัฒนาแหลํงเรยีนรู๎ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู๎ และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล โดยยึดหลัก PDCA เพื่อให๎
สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง
ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง / ประเด็นตํางๆตามความต๎องการของ
บุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน รวมถึงการถํายทอดความรู๎ท่ีได๎รับจากการ
อบรม / ประชุม /สัมมนาให๎บุคลากรได๎ทราบในคราวประชุมประจ าเดือน 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ การจัดการศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ



 

 
 

๔๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ในด๎านตํางๆ การเป็นแหลํงศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่น การจัดอบรมให๎ความรู๎แกํชุมชนในเรื่อง
ตํางๆและการเชิญบุคลากรจากชุมชน และหนํวยงานอื่นๆ มาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎แกํครูและนักเรียน 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย สํงผลดังนี้  
สถานศึกษามีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องอยูํในระดับดีเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ

๑.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 



 

 
 

๔๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา 

 

๒.กิจกรรมกีฬาภายนอก 
๓.กิจกรรมนาฏศิลป์ 
๔.กิจกรรมทัศนศิลป์ 
๕.กิจกรรมเข่าค่ายดนตรี 
๖.กิจกรรมป้องกันแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
๗.กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
๘.กิจกรรมเปิดโลก
อาเซียน 
๙.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๑๐.วันส าคัญทางศาสนา
และประเพณี 
๑๑.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
๑๒.กิจกรรมนิสัยรักการ
อ่าน 
๑๓.กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
๑๔.กิจกรรมนิสัยรักการ 
๑๕.กิจกรรมส่งเสริมการ
รักการอ่าน 
 

 

 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ

๑๖.กิจกรรมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน 



 

 
 

๔๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา 

 

๑๗.กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษา 
๑๘.กิจกรรมนิสัยรักการ
อําน 
๑๙.กิจกรรมสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนมีความสามารถ 
๒๐.สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
ก าหนดเป้าหมาย 
๒๑.สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีการ
สรุปความคิด 
๒๒.กิจกรรมประเมินการ
อําน คิด วิเคราะห์ 
๒๓.กิจกรรมวันส าคัญของ
เจ๎าของภาษา 
๒๔.กิจกรรม 
English&Chinese Camp 
๒๕.กิจกรรม 
English&Chinese is all 
Around 
๒๖.กิจกรรมสอนเสริม
ภาษาตํางประเทศ 
๒๗.กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงห๎องกลํุมสาระ 
๒๘.กิจกรรมพัฒนาการ
อํานวิเคราะห์สํูการเขียน 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ

๒๙.กิจกรรมสํงเสริมการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 



 

 
 

๔๕  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา 

 

๓๐.กิจกรรมการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาตร์ 
๓๑.กิจกรรมการเรียนรู๎เชิง
ปฏิบัติการ 
๓๒.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๓๓.กิจกรรมสํงเสริม
งานวิจัยในช้ันเรียน 
๓๔.กิจกรรมผลิตส่ือ 
๓๕.กิจกรรมพัฒนาการให๎
ค าแนะน า ค าปรึกษา 
๓๖.กิจกรรมรายงานการ
ประเมินตนเอง 
(PSAR) 
๓๗.จัดบริการให๎
ค าแนะน า/ปรึกษาทาง
วิชาการ 
๓๘.ส านักงานงบประมาณ 
๓๙.พัฒนาระบบวิชาการ 
๔๐.พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
๔๑.พัฒนาระบบ
บริหารงานกิจกรรม
นักเรียน 
๔๒.งานทะเบียนและ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

 
 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ

๔๔.พัฒนาระบบงานสา
บรรณ 
๔๕.ประเมินความพึงพอใจ



 

 
 

๔๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๕ จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา 

 

ของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
๔๖.สํงเสริมและพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔๗.กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร 
๔๘.กิจกรรมลูกเสือ ม.๑-
๓ 
๔๙.ชุมนุมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
๕๐.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๕๑.กิจกรรมประกวด
กิจกรรมพัฒนาคณะ
นักเรียนระดับคุณภาพ 
๕๒.กิจกรรมสนับสนุนให๎
ครูจัดกระบวนการเรียนรู ๎
๕๓.กิจกรรมนิเทศการ
สอน 
๕๔.กิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
๕๕.โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 
๕๖.กิจกรรมปรับปรุง
อาคาร 
๕๗.ปรับปรุงสวนสวย
โรงเรียนงาม 

 
 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 



 

 
 

๔๗  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
 

๕ 
 
 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร

สถานศึกษา 
 

๕๘.ปรับปรุงห๎องอัต
ลักษณ์ 
๕๙.กิจกรรมวัสดุ
ส านักงาน 
๖๐.กิจกรรมน้ าด่ืมราษฏร์
รังสรรค์ 
๖๑.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ห๎องสมุด 
๖๒.วัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
๖๓.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
๖๔.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
๖๕.กิจกรรมจ๎างครูจีน 
๖๖.ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือขําย 
๖๗.ทัศนศึกษา 
๖๘.กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู๎วิทยากร 
ภายนอก 
๖๙.กิจกรรมสํงเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษาให๎
บรรลุเป้าหมายฯ 
๗๐.สํงสริมอัจฉริยภาพสํู
ความเป็นเลิศ 
๗๑.กิจกรรมห๎องเรียน
พิเศษ 



 

 
 

๔๘  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น (ต่อ) 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
 

๕ 
 
 
๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร

สถานศึกษา 
 

๗๒.กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
๗๓.กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียน 
๗๔.กิจกรรมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๗๕.กิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารเตรียม 

 

๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนได๎ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ให๎บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน๎นท่ีก าหนดขึ้น ตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA โดยก าหนดอัตลักษณ์ คือ ใฝ่เรียนรู๎เชิดชู
คุณธรรม และเอกลักษณ์ คือ สถานศึกษาพอเพียง โดยสนับสนุนให๎มีการจัดท าโครงการ กิจกรรม 
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ด๎านทักษะ วิชาการ มีคุณธรรม ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ อยํางหลากหลาย สํงผลดังนี้  
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน๎นของสถานศึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๘๒.๑๗ อยูํในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎น 
ของสถานศึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๘๔.๓๗ อยูํในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากกระบวนการและผลการด าเนินการดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมให๎
มีการรักษาระดับการด าเนินการและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๑๔ พัฒนาสถานศึกษา
ให๎บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎น ตามตัวบํงช้ีท่ี ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ โดยอาศัย
กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีสํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ใฝ่
เรียนรู๎ เชิดชูคุณธรรม และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มต้ังแตํกิจกรรม
ป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (คํายพุทธธรรม) นักเรียน ม.๑,๔  กิจกรรมมํวงขาวสดใสใฝ่ใจการ
ออม กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบคิดสร๎างสรรค์ตัดสินใจ
แก๎ปัญหากิจกรรมสํงเสริมอัจฉริยะภาพผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กิจกรรมสํงเสริม การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎าน 



 

 
 

๔๙  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพฒันาโรงเรียนสํูการเป็น
มาตรฐานสากล กิจกรรมท่ีสนองนโยบายกระทรวง สพฐ. สพม. เพื่อน าผลท่ีได๎มาใช๎ในการปรับปรุง
และพัฒนาตามวงจรคุณภาพในการจัดท าโครงการครั้งตํอไป  
 
ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
๕ 

มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 

๑. โครงการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและ 
สํงเสริมสถานศึกษาให๎
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
๒. โครงการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสํูสถานศึกษา 
๓. โครงการสํงเสริม
อัจฉริยภาพสํูความเป็น
เลิศ 
๔. โครงการสํงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
๕. โครงการห๎องเรียน
พิเศษ E-SMART 
๖. กิจกรรมโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
๗. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียน 
๘. โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
 

 

 
 



 

 
 

๕๐  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

๕ 
 
๕ 

มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 

๙. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
๑๐.แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๑๑.แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ๒๕๕๙                 
และ ๒๕๖๐ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
สํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยได๎ด าเนินการศึกษาข๎อมูลผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกรอบสองและการประกันคุณภาพ
ภายในท้ังในอดีตและปัจจุบัน รํวมกับการวิเคราะห์ข๎อมูลสถานการณ์โดยใช๎เทคนิค SWOT เพื่อ
น ามาใช๎ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให๎สอดคล๎องสภาพปัญหา นโยบาย จุดเน๎น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และบทบาทหน๎าท่ีของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา
ให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพื่อให๎สถานศึกษาจัดท า
โครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงจัดท า
โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูสถานศึกษา  โครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพสํู
ความเป็นเลิศ  โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการห๎องเรียนพิเศษ E-SMART   
กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  โครงการธนาคารโรงเรียน  และ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์  ต้ังแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และด าเนิน โครงการ
ตํอเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต้ังแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒. ผลการพัฒนา 
            จากการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ตามโครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํู
สถานศึกษา  ได๎แกํ การเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากรทางการศึกษา โดยการให๎ความรู๎ เพื่อสร๎าง  
ความเข๎าใจและความตระหนักถึงผลดีของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  การจัดและสร๎างแหลํงเรียนรู๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  การประสานงานกับชุมชนและหนํวยงานภายนอกในการ
ขับเคล่ือนน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด ารงชีวิต  การบูรณาการเนื้อหาการ
จัดเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในห๎องเรียน และปฏิบัติจริงนอกห๎องเรียนผําน ๗ ศูนย์การเรียนรู๎ 
ได๎แกํ การท าปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัว  การเล้ียงปลา การปลูกอ๎อย การปลูกมันส าปะหลัง และ



 

 
 

๕๑  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การปลูกพืชไร๎ดิน และ ๑ ไรํ ๑แสน  ท าให๎นักเรียนและชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  นอกจากนี้โรงเรียน  ยังได๎ด าเนิน
โครงการ โครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพสํูความเป็นเลิศ  โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โครงการห๎องเรียนพิเศษ E-SMART   กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน  โครงการธนาคารโรงเรียน  และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์  ต้ังแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ และด าเนิน โครงการตํอเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ต้ังแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ซึ่งสํงผลให๎ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์ เชํน การวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู๎ การสํงเสริมการผลิตส่ือการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎ซํอมเสริม  
ในกลํุมนักเรียนเรียนอํอนและเรียนเกํง พร๎อมท้ังได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และความสามารถในการอําน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนไปพร๎อมกัน นอกจากนี้ยังได๎จัดกิจกรรม
วิเคราะห์ข๎อสอบ O-NET เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎เพิ่มเติมในชํวงกํอนการทดสอบระดับชาติ
ในทุกกลํุมสาระ การเรียนรู๎ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ซึ่งการจัดกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้เป็น
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา
ให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น สํงผลดังนี้ สถานศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ 
จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ ท่ีกลําวมา สํงผลให๎ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน 
ท่ี ๑๕ มีคุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
     จากกระบวนการและผลการด าเนินงานดังกลําว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมให๎
สถานศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงานตามกิจกรรมในโครงการ
ตํางๆ อยํางตํอเนื่อง และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมตํางๆ ตามโครงการให๎สอดคล๎องกับนโยบาย 
จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให๎ได๎ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี ๑๕ การ
จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามตัวบํงช้ีท่ี ๑๕.๑ – ๑๕.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๒  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ตอนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีผํานมา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได๎บริหารงาน
และด าเนินงานตามแผนการพัฒนาได๎ประสบผลส าเร็จเป็นอยํางดี มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยูํ
ในระดับ ดีเย่ียม โดยมีมาตรฐานท่ีมีการด าเนินงานอยูํในระดับดีเย่ียม ๑๓ มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐาน
ท่ี ๒, ๓, ๔, ๖,  ๗, ๘, ๙,๑๐,๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ๑๕  มาตรฐานท่ีอยูํในระดับดีมาก ๑ มาตรฐาน 
ได๎แกํ มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีอยูํในระดับดี ๑ มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานท่ี ๕ 
๒. จุดเดํนและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 
  จุดเดํน : ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะในด๎านตําง ๆ อยูํในระดับดีมาก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะการอําน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้ยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูํในระดับดี   
  จุดท่ีควรพัฒนา : การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถ เพื่อท าให๎มีผลการ
ทดสอบในระดับชาติอยูํในระดับดีขึ้นกวําเดิม โดยเน๎นกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มากขึ้น การ
แสวงหาความรู๎ของผ๎ูเรียนยังไมํสามารถกระท าได๎อยํางเต็มท่ี โดยเฉพาะแหลํงเรียนรู๎จากภายนอก 
และทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชํวยสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ๒) ด๎านการจัดการศึกษา 
  จุดเดํน  : สถานศึกษามีความพร๎อมในด๎านตําง ๆ เป็นสถานศึกษาดีเดํนท่ีมีเกียรติประวัติ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน ท้ังด๎านบริหารจัดการและวิชาการ โดยมีการพัฒนาส่ือการเรียนรู๎และ
เทคโนโลยี และมีศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ๖ ศูนย์ มีห๎องปฏิบัติการในกลํุมสาระการเรียนรู๎
ตําง ๆ รวมถึงห๎องสมุด นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตํอชุมชนและสังคม รวมถึงสํงเสริมและพัฒนา
ครูให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  จุดท่ีควรพัฒนา  : การพัฒนาระบบการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง ซึ่งทุกคนในโรงเรียนต๎องรบัทราบนโยบายและรํวมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานด๎านการจัดการศึกษา ซึ่งจะชํวยให๎การท างานเป็นระบบ อีกท้ังการสํงเสริมให๎มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและช้ันเรียน เพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางทันทํวงที 
 ๓) ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  จุดเดํน  : การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของโรงเรียน ท้ังในสํวนของห๎องสมุด 
ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง ๖ ศูนย์การเรียนรู๎ ได๎แกํ การท าปุ๋ยหมัก การปลูกสวนครัว  
การเล้ียงปลา การปลูกอ๎อย การปลูกมันส าปะหลัง และการปลูกพืชไร๎ดิน และอื่น ๆ ท าให๎นักเรียน
เข๎าถึงโอกาสทางการเรียนรู๎และสามารถพัฒนาตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  



 

 
 

๕๓  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จุดท่ีควรพัฒนา  : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เช่ือมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ในทุกสถานท่ีและเวลาท่ี
ต๎องการ 
 ๔) ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเดํน : สถานศึกษาได๎ด าเนินแนวทางการพัฒนาโดยอิงแนวคิดและหลักการของ
รูปแบบ APPA  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง  ท าให๎การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข๎องกับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา สามารถด าเนินการได๎อยํางเข๎มแข็งและสํงผลให๎เกิดผลอยํางยั่งยืน 
  จุดท่ีควรพัฒนา  : การสํงเสริมให๎นักเรียนมีการน าหลักการด าเนินงานดังกลําวไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 ๕) ด๎านมาตรการสํงเสริม 
  จุดเดํน  : สถานศึกษามีการด าเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให๎
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน๎น เป้าหมาย กล
ยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการ ท่ีสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎าน ซึ่งเกิดจากการมีสํวนรํวมของ
ผ๎ูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครือขํายผ๎ูปกครองนักเรียน ครู บุคลากรในชุมชนและ
องค์กรภายนอก และมีผลการด าเนินงานท่ีสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 จุดท่ีควรพัฒนา : การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงนโยบายตําง ๆท่ี
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าโครงการท่ีตอบสนองตํอจุดเน๎นและนโยบายโดยบูรณา
การเข๎ากับแนวทาง  การด าเนินงานจากโครงการเดิม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม การวิจัย การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา การ
วิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและช้ันเรียน การพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน รวมถึงพัฒนาทีมงานเพื่อการนเิทศ ก ากับและติดตามผล ทีมงานเพื่อการวิจัย 
ทีมงานเพื่อการวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์ระบบ เพื่อการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น โดยเน๎นการท างานรํวมกับบุคลากร ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน  นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการในการ
พัฒนา โดยเป็นการพัฒนาด๎วยตนเองหรอืรูปแบบใด ๆ ท่ีมีความเหมาะสม เพื่อให๎บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตอนที ่๔   
ภาคผนวก 

 
หลักฐาน ข๎อมูลส าคัญ เอกสารอ๎างอิงตํางๆ แบบยํอๆ ท่ีแสดงผลการพัฒนาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๕  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 


