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ตอนที่  1 

ข้อมูลพื นฐานสถานศึกษา 

 

 ประวัติความเป็นมา 

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธส  พ.ศ. 2533  ที่ประชุมคณะกรรมการสภาต าบลโป่งงามได้มีมติให้จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลขึ้น  โดยมอบหมายให้ นายแก้ว เครือปัญญา  ก านันต าบลโป่งงาม นายค า 
กันทะวัง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ที่ 5 และนายสมเจตนส รัตนสุวรรณ ผ้้ช่วยผ้้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตรส 
เป็นผ้้ด าเนินการ  จากนั้นคณะผ้้ด าเนินการจึงได้ประสานงานขอใช้พ้ืนที่เขตธรณีสงฆสของวัดถ้ าปลา เป็นสถาน
ที่ตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุญาตจากพระคร้สมานธรรมคุณ เจ้าคณะต าบลโป่งงาม และพระราชรัตนากร  เจ้า
คณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆสของวัดถ้ าปลา จ านวน 45 ไร่ 3 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  



            ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธส 
พ.ศ.  2536  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”  เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
2  ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ าสันติสุ ข  หม้่ที่ 4  ต าบลโป่งงาม  เป็น
ห้องเรียนชั่วคราว  จากนั้นจึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค  โดยท า
พิธีวาง      ศิลาฤกษสในวันที่  26 สิงหาคม  พ.ศ. 2536  มีนายอุดมศักดิ์ มุนิกานนทส ผ้้อ านวยการโรงเรียนแม่
จันวิทยาคม      ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4  เป็นประธาน 

 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก 
“โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม”  เนื่องจากชุมชนต้องการใช้ชื่อเพ่ือเป็น
อนุสรณสแก่วัดถ้ าปลาที่อนุญาตให้ใช้เขตธรณีสงฆส เป็นที่ตั้งโรงเรียน   และต่อมาได้มีค าสั่งของกรมสามัญศึกษา              
ที่ 468/2540  สั่ง  ณ  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหนึ่ง
ระดับ   

 ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอย้่เลขที่ 2  หม้่ที่ 5  บ้านห้วยป้แกง  
ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ)” เมื่อปีการศึกษา  2552 

 

 

สถานที่ตั ง 

 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ตั้งอย้่เลขที่ 2  หม้่ที่ 5  บ้านห้วยป้แกง  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย  อย้่ในเขตบริการขององคสการบริหารส่วนต าบลโป่งงาม  ซึ่งมีวิสัยทัศนส “มุ่งพัฒนาส้่  เวียงผืน
แผ่นดินธรรม  เวียงเกษตรกรรมพอเพียง  เวียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพ่ือสังคมอย้่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” มีจ านวน 
12 หม้่บ้าน  ดังนี้ 

ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากรในเขตบริการ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ประชากร 

รวม 
จ้านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 บ้านถ้ า 431 438 869 269 



2 บ้านดง 321 372 693 167 

3 บ้านถ้ าปลา 404 481 885 289 

4 บ้านถ้ าสันติสุข 758 762 1,502 140 

5 บ้านห้วยป้แกง 674 590 1,264 116 

6 บ้านสันกอสา 235 255 490 156 

7 บ้านสันเกล็ดทอง 360 372 732 201 

8 บ้านโป่งเหนือ 324 358 682 204 

9 บ้านโป่ง 453 457 910 210 

10 บ้านผาฮ้ี (อาข่า) 277 239 516 104 

11 บ้านผาฮ้ี (ลาห้่) 72 92 164 30 

12 บ้านถ้ าพัฒนา 395 434 829 260 

 รวม 4,704 4,850 9,554 2,146 

 

 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีเขตบริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ต าบล  
ได้แก่  ต าบลโป่งงาม  ต าบลโป่งผา  และต าบลห้วยไคร้ 

ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนโรงเรียนในเขตบริการ 

ที ่ โรงเรียน ต้าบล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม  

2 โรงเรียนบ้านถ้ าปลา โป่งงาม  

3 โรงเรียนบ้านถ้ า โป่งงาม  

4 โรงเรียนบ้านถ้ า ต.ช.ด. โป่งงาม  



5 โรงเรียนบ้านผาฮ้ี โป่งงาม  

6 โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา  

7 โรงเรียนบ้านน้ าจ า โป่งผา  

8 โรงเรียนบ้านสันยาว - สันลิดไม ้ ห้วยไคร้  

9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้  

                 
ประชาชนในเขตบริการ มีหลากหลายทางชาติพันธุส แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่ คนไทยพ้ืนเมือง    
 2.  กลุ่มคนไทยบนพื้นที่ส้ง ได้แก่ อาข่า ลาห้่ ลัวะ 
 3.  กลุ่มคนเชื้อสายจีน ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ 
 4.  กลุ่มผ้้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผ้้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ไทยลื้อและไทยใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/วุฒิ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต้าแหน่ง เอก โท ตรี 
ต่้ากว่า

ตรี 
รวม 

1 
 

สายบริหาร 
 

ผ้้อ านวยการ  1   1 
รองผ้้อ านวยการ   1  1 

2 สายงานการสอน คร ้  6 11  17 
คร้ผ้้ช่วย   5  5 
พนักงานราชการ   3  3 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้     1 1 
ช่างโลหะ    1  1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    1 1 



รวม  7 22 2 31 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/ระดับ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต้าแหน่ง  คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 
1 
 

สายบริหาร 
 

ผ้้อ านวยการ  - - - 1 1 
รองผ้้อ านวยการ  - - 1 - 1 

2 สายงาน 
การสอน 

คร้  4 7 6 - 17 
คร้ผ้้ช่วย 5     5 
พนักงานราชการ 3     3 

3 
 

สายงาน 
สนับสนุน 
 

ช่างไม้  1     1 
ช่างโลหะ  1     1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1     1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1     1 

รวม 12 4 7 7 1 31 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/เพศ 

ที ่ ชื่อสายงาน           ชื่อต้าแหน่ง ชาย หญิง รวม                                    
1 
 

สายบริหาร 
 

ผ้้อ านวยการ 1 - 1 
รองผ้้อ านวยการ 1 - 1 

2 สายงานการสอน คร ้ 3 14 17 
คร้ผ้้ช่วย - 5 5 
พนักงานราชการ 2 1 3 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้  1 - 1 
ช่างโลหะ  1 - 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 

รวม 9 22 31 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น /เพศ  



ชั น ห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  1 3 51 56 106 

มัธยมศึกษาปีที่  2 3 43 76 118 

มัธยมศึกษาปีที่  3 3 59 63 118 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 153 195 342 

มัธยมศึกษาปีที่  4 2 22 34 50 

มัธยมศึกษาปีที่  5 2 19 29 47 

มัธยมศึกษาปีที่  6 2 27 24 51 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 68 87 148 

รวมทั งสิ น 15 221 282 490 

 

 

ตารางท่ี 7 แสดงประมาณการจ านวนนักเรียนก้าวหน้า 4 ปี แยกตามระดับชั้น  

ชั น 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2555 2556 2557 2558 

มัธยมศึกษาปีที่  1 106 120 120 115  

มัธยมศึกษาปีที่  2 118 107 120 120  

มัธยมศึกษาปีที่  3 118 119 107 120  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 342 346 347 355  

มัธยมศึกษาปีที่  4 50 52 50 50  



มัธยมศึกษาปีที่  5 47 56 52 50  

มัธยมศึกษาปีที่  6 51 48 56 52  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 148 156 158 152  

รวมทั งสิ น 490 502 505 507  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  2 

ภาพรวมสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2555 (ปีการศึกษา 2554) 

ภาพรวมสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

ตารางท่ี  8   แสดงมาตรฐานด้านคุณภาพผ้้เรียน 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ดี) 

1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ   ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน ดี 



1.2 มีความซื่อสัตยสสุจริต ดี 

1.3 มีความกตัญญ้กตเวที  ดี 

1.4 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ดี 

1.5 ประหยัด  ร้้จักใช้ทรัพยสสิ่งของส่วนตน  และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ดี 

1.6 ภ้มิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภ้มิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไว้ 

     ซึ่งความเป็นไทย 

ดี 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ดี) 

2.1  ร้้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ  

          เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

ดี 

2.2  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษสและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดี 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน   รักการท้างาน  สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

(พอใช้) 

3.1  มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  พอใช้ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

3.2  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  พอใช้ 

3.3  ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภ้มิใจในผลงานของตนเอง ดี 

3.4  ท างานร่วมกับผ้้อ่ืนได้  ดี 

3.5  มีความร้้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความร้้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ พอใช้ 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

(พอใช้) 

4.1 สามารถวิเคราะหส  สังเคราะหส สรุปความคิดรวบยอด   คิดอย่างเป็นระบบและ พอใช้ 



      มีการคิดแบบองคสรวม 

4.2  สามารถคาดการณส  ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ พอใช้ 

4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ พอใช้ 

4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคส มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ   ดี 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  (พอใช้) 

5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑส พอใช้ 

5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑส พอใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพ้ด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  พอใช้ 

5.4  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ พอใช้ 

5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนร้้  พอใช้ 



มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(พอใช้) 

6.1  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  และการฟัง  ร้้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  พอใช้ 

6.2  สนใจแสวงหาความร้้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความร้้และสื่อ
ต่าง ๆได้  

       ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ดี 

6.3  มีวิธีการเรียนร้้ของตนเอง เรียนร้้ร่วมกับผ้้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนร้้ และชอบ
มาโรงเรียน 

พอใช้ 

มาตรฐานที่ 7   ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  (ดี) 

7.1 มีสุขนิสัยในการด้แลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ ดี 

7.2  มีน้ าหนัก ส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑส  ดี 

7.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

ดี 

7.4  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผ้้อ่ืน ดี 

7.5  มีมนุษยสัมพันธสที่ดีต่อเพื่อน คร้ และผ้้อ่ืน ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี   และ
กีฬา 

(ดี) 

8.1  ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ  ดี 

8.2  ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ดี 

8.3  ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ ดี 

 



 จากตารางท่ี  8  แสดงว่ามาตรฐานด้านคุณภาพผ้้เรียนโดยรวมมีคุณภาพอย้่ในระดับดี  โดยมีมาตรฐาน
ที่มีคุณภาพอย้่ในระดับดีจ านวน 4 มาตรฐานได้แก่  มาตรฐานที่  1  ผ้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่      
พึงประสงคส  มาตรฐานที่  2  ผ้้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษสและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานที่ 7   ผ้้เรียนมี    
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  และมาตรฐานที่ 8 ผ้้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี   และกีฬา  ส าหรับมาตรฐานที่มีคุณภาพอย้่ในระดับพอใช้จ านวน 4 มาตรฐานได้แก่  มาตรฐานที่ 3  
ผ้้เรียนมีทักษะในการท างาน   รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผ้้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
มาตรฐานที่ 4  ผ้้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหส  คิดสังเคราะหส  มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรคส  คิด
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศนส มาตรฐานที่ 5  ผ้้เรียนมีความร้้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักส้ตร   และมาตรฐานที่ 6  
ผ้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความร้้ด้วยตนเอง   รักการเรียนร้้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  9   แสดงมาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม   มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หม่ันพัฒนา ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ด ี และมีครพูอเพียง 

(ดี) 

9.1  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดี 

9.2  มีมนุษยสัมพันธสที่ดีกับผ้้เรียน ผ้้ปกครอง และชุมชน  ดี 



9.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผ้้เรียน ดี 

9.4  มีการแสวงหาความร้้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ    รับฟังความคิดเห็น   ใจกว้าง   

        และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

ดี 

9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป ดีมาก 

9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด ดีมาก 

9.7  มีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งคร้และบุคลากรสนับสนุน) ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10   ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน   อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

(ดี) 

10.1  มีความร้้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักส้ตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

ดี 

10.2  มีการวิเคราะหสศักยภาพของผ้้เรียนและเข้าใจผ้้เรียนเป็นรายบุคคล พอใช้ 

10.3  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

10.4  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนร้้ของตนเอง และผ้้เรียน ดี 

10.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนร้้ที่จัดให้ ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ผ้้เรียน และอิงพัฒนาการของผ้้เรียน  

10.6  มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผ้้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 

ดี 

10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน    และน าผลไปใช้พัฒนาผ้้เรียน พอใช้ 

 

 จากตารางที่  9  แสดงว่ามาตรฐานด้านการเรียนการสอนโดยรวมมีคุณภาพอย้่ในระดับดี  โดยมี
มาตรฐานที่มีคุณภาพอย้่ในระดับดีทั้งสองมาตรฐาน 



 

ตารางท่ี  10   แสดงมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 11   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น้า  และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา 

(ดี) 

11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดี 

11.2  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศนส  และเป็นผ้้น าทางวิชาการ ดี 

11.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ ดี 

11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผ้้เกี่ยวข้องพึงพอใจ ดี 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงาน 

และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  

(ดี) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

12.1  มีการจัดองคสกร   โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวส้ง 

               และปรับเปลี่ยนได้ เหมาะสมตามสถานการณส 

ดี 

12.2 มีการจัดการข้อม้ลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน  

ดี 

12.3  มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดี 

12.4  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ดี 

12.5  ผ้้รับบริการและผ้้เกี่ยวข้อง  พึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผ้้เรียน ดี 



มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (ดี) 

13.1  มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ดี 

13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธส และใช้หลักการมีส่วนร่วม ดี 

13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ดี 

13.4  มีร้ปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ดี 

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ดี 

มาตรฐานที่ 14    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ  

(ดี) 

14.1  มีหลักส้ตรที่เหมาะสมกับผ้้เรียนและท้องถิ่น ดี 

14.2  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลาย  ให้ผ้้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ดี 

14.3  มีการส่งเสริมให้คร้จัดท าแผนการจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนองความถนัดและ 

         ความสามารถของผ้้เรียน 

ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

14.4  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนร้้   และสื่ออุปกรณส 

         การเรียน  ที่เอื้อต่อการเรียนร้้ 

ดี 

14.5  มีการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล และการส่งต่อข้อม้ลของผ้้เรียน พอใช้ 

14.6  มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ พอใช้ 

14.7  มีการน าแหล่งเรียนร้้และภ้มิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน พอใช้ 

 

ตารางท่ี 10  (ต่อ) 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  

 (พอใช้) 

15.1   มีการจัดและพัฒนาระบบด้แลช่วยเหลือผ้้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง พอใช้ 

15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
          ความคิดสร้างสรรคสของผ้้เรียน 

พอใช้ 

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  

         และความถนัดของผ้้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

พอใช้ 

15.4   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม พอใช้ 

15.5  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

15.6   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรคส วัฒนธรรม ประเพณี  

          และภ้มิปัญญาไทย 

ดี 

15.7   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ดี 

มาตรฐานที่ 16   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

(พอใช้) 

 

16.1  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม ดี 

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ้้เรียน พอใช้ 



16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกร้ปแบบ  ที่เอื้อต่อการเรียนร้้ด้วย 
          ตนเอง  และการเรียนร้้แบบมีส่วนร่วม 

พอใช้ 

16.4  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอ านวยความ 

          สะดวกพอเพียงและอย้่ในสภาพใช้การได้ดี 

พอใช้ 

16.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนร้้ทั้งในและนอกสถานศึกษา พอใช้ 

 

 จากตารางท่ี  10  แสดงว่ามาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมมีคุณภาพอย้่ใน
ระดับดีโดยมีมาตรฐานที่มีคุณภาพอย้่ในระดับดีจ านวน 4 มาตรฐานได้แก่  มาตรฐานที่ 11   ผ้้บริหารมี
คุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผ้้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามี
การจัดองคสกรโครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองคสกรอย่างเป็นระบบครบวงจร มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มาตรฐานที่ 14   สถานศึกษามีการจัด
หลักส้ตร และกระบวนการเรียนร้้ที่เน้นผ้้เรยีนเป็นส าคัญ   ส าหรับมาตรฐานที่มีคุณภาพอย้่ในระดับพอใช้มี
จ านวน 2 มาตรฐานได้แก่  มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผ้้เรียนอย่างหลากหลาย 
และมาตรฐานที่ 16   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผ้้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

ตารางท่ี  11  แสดงมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนร้้ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 17    สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  

(พอใช้) 

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อม้ลกับแหล่งเรียนร้้และภ้มิปัญญาใน 

           ท้องถิ่น 

พอใช้ 



17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนร้้ ภ้มิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม  ในการ
จัดท าหลักส้ตร ระดับสถานศึกษา  

พอใช้ 

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา 

สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐ  และเอกชน เพื่อพัฒนา วิถีการเรียนรู้
ในชุมชน 

(พอใช้) 

18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความร้้และบริการชุมชน พอใช้ 

18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้ร่วมกัน ดี 

 

 จากตารางที่  11  แสดงว่ามาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนร้้โดยรวมมีคุณภาพอย้่ใน
ระดับพอใช้  โดยมีมาตรฐานที่มีคุณภาพอย้่ในระดับพอใช้ทั้งสองมาตรฐาน 

 

 

 

ตอนที่  3 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยสถานศึกษา (SWOT Analysis) 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

1.  สภาพแวดล้อมภายนอก (External  Environment) 

     1.1  ด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio – Cultural factors : S)  ผลการวิเคราะหสโดยภาพรวมมี
อุปสรรคมากกว่าโอกาส  คือ  ครอบครัวและชุมชนยังไม่เข้มแข็ง  มีความหลากหลายทางชาติพันธส  ประเพณี
และวัฒนธรรม  มีค่านิยมในทางที่ผิด  ชุมชนยังมีแหล่งอบายมุขและสถานที่ม่ัวสุมส าหรับเยาวชน 

     1.2  ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T)  ผลการวิเคราะหสโดยภาพรวมมีอุปสรรค
มากกว่าโอกาส  คือ  ชุมชนขาดความร้้  เครื่องมือและอุปกรณสที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ไม่มีการควบคุม
การใช้เทคโนโลยีของเยาวชนที่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 



     1.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)  ผลการวิเคราะหสโดยภาพรวมมีอุปสรรคมากกว่า
โอกาส  คือ  ชุมชนส่วนใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจไม่ดี  รายได้ไม่แน่นอน  ผ้้ปกครองประสบภาวการณสว่างงาน  มี
ผลกระทบต่อการมาเรียนของนักเรียนและการระดมทรัพยากร 

     1.4   ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  and  Legal factors : P)  ผลการวิเคราะหสโดย
ภาพรวมมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  คือ  ระเบียบและกฎหมายทางการศึกษาเอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัด
การศึกษา  นอกจากนี้ยังเอ้ือให้องคสกรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น 

        สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส 

2. สภาพแวดล้อมภายใน  ( Internal Environment ) 

     2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายองคสกร  ( Structure and Policy : S1 ) โดยภาพรวมเป็น
จุดแข็งและมีผลเป็นเชิงบวกต่อการบริหารโรงเรียน 

            ประเด็นที่เป็นจุดแข็งได้แก่  โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดวัตถุประสงคสและเป้าหมายของงาน  มีการจัดโครงสร้างและระบบงานในการบริหารที่ชัดเจน  มี
แผนงานและโครงสร้างมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติกิจกรรม
ตามความถนัด  มีการท างานเป็นระบบ 

             ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่  บุคลากรมีงานประจ าที่ต้องสอนนักเรียนแต่ต้องรับงานอ่ืน ๆ 
เป็นการเพ่ิมภาระงาน  โรงเรียนมีแผนงานและโครงการต่างๆ  แต่บางโครงการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  
บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนขาดความร้้ความเข้าใจโครงสร้างและขอบข่ายของงานที่ได้รับมอบหมาย  การจัด
แผนการเรียนในบางวิชาและบางชั้นเรียนยังไม่เหมาะสม 

      2.2   ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ  (Service  and Product : S2)โดยภาพรวมเป็นจุดแข็ง
และมีผลเป็นเชิงบวกต่อการบริหารโรงเรียน 

             ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถเรียนต่อชั้นที่ส้งขึ้นได้โรงเรียน  นักเรียนมีความร้้
ความสามารถกล้าแสดงออกเป็นตัวอย่างที่ดี  บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี  นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ  

             ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  ได้แก่ นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยในตนเอง  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 



     2.3  ปัจจัยด้านบุคลากร  ( Man : M1 )  โดยภาพรวมเป็นจุดแข็งและมีผลเป็นเชิงบวกต่อการ
บริหารโรงเรียน 

             ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  ผ้้บริหารมีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของสถานศึกษา  
บุคลากรอุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความรักและศรัทธาในอาชีพคร้  มีการพัฒนาตนสม่ าเสมอในการ
แสวงหาความร้้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

              ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  ได้แก่  โรงเรียนขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  บุคลากรขาด
การประสานงานร่วมมือกันท างานในลักษณะของการบ้รณาการ 

     2.4  ปัจจัยด้านการเงิน  ( Money : M 2 )  โดยภาพรามเป็นจุดแข็ง 

             ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณมีความรับผิดชอบและ
ท างานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ ถ้กต้องตามระเบียบอย่างประหยัดและรัดกุม  การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว  
ทันต่อความต้องการและเป็นระบบ  บุคลากรในโรงเรียนได้รับสวัสดิการของโรงเรียนอย่างทั่วถึง  มีการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีนักเรียนได้รับประโยชนสจากการบริหารงบประมาณอย่างทั่วถึง 

             ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  ได้แก่  บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ภายในโรงเรียน  การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ  ของทางราชการมีข้ันตอนมาก  มีข้อจ ากัดของการใช้เงินบาง
ประเภทตามระเบียบของทางราชการ 

      2.5 ปัจจัยด้านวัสดุ  อุปกรณส  ( Material  = M3 ) ผลการวิเคราะหสด้านวัสดุ อุปกรณส  ภาพ
โดยรวมเป็นจุดแข็ง             

              ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  มีการจัดท าทะเบียนวัสดุอุปกรณสอย่างเป็นระบบ  บุคลากร
มีวัสดุ   บุคลากรมีวัสดุอุปกรณสเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและใช้อุปกรณสที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

           ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  ได้แก่  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ส่วนใหญ่มีสภาพช ารุด  เสียหายขาด
ผ้้รับผิดชอบ  แหล่งบริการน้ าดื่มน้ าใช้ไม่เพียงพอกับความต้องการ  โรงเรียนมีอาคารและครุภัณฑสไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของบุคลากรและนักเรียน  ขาดวัสดุ อุปกรณสที่ทันสมัย 

 2.6   ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ( Management : M 4 )ผลการวิเคราะหสปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ  โดยภาพรวมเป็นจุดแข็ง 



          ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  โรงเรียนจัดท าแผนและโครงการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ  ในการ
บริหารงาน  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับชุมชน  และ
หน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี และมีการประชาสัมพันธสอย่างต่อเนื่อง 

         ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่  ยังขาดการนิเทศติดตามเรื่องการเรียนการสอนที่เป็นระบบ 

         สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินสถานภาพ 

        สถานภาพของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะหสผลสภาพแวดล้อม
ภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนอย้่ในสถานะภาพไม่เอ้ือแต่แข็ง  เรียกว่าต าแหน่ง  วัวแม่
ล้กอ่อน (Cash Cows) ซึ่งแสดงว่า  โรงเรียนมีสถานภาพภายในที่เข้มแข็ง แต่สถานภาพภายนอกยังไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนา  จึงเป็นภาวะที่ต้องก าหนดกลยุทธส  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  และ
ขณะเดียวกันโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธสและความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนา
การศึกษาตอ่ไป 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

ภาพรวมสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557) 

ภาพรวมสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

ตารางท่ี  12  มาตรฐานด้านคุณภาพผ้้เรียน 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

1.1 มีสุขนิสัยในการด้แลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 100 



1.2 มีน้ าหนัก ส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑส มาตรฐาน 95 

1.3 ป ้องกันตนเองจากส ิ่งเสพติดให ้ โทษและหล ีกเล ี่ยงตนเองจากสภาวะท ี่เสี่ยงต่อ
ความ   

      ร ุนแรง โรคภัย อุบต ิเหต ุ และปัญหาทางเพศ 

100 

1.4  เห็นค ุณค่าในตนเอง มีความม ั่นใจ กล ้าแสดงออกอย ่างเหมาะสม 95 

1.5 ม ีมน ุษยสส ัมพ ันธส ท ี่ด ีและให ้เกียรติผ ้้อ่ืน 95 

1.6 สร ้างผลงานจากเข้าร ่วมกิจกรรมด้านศ ิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/น ันทนาการ 
ตาม จนิตนาการ 

100 

มาตรฐานที่  2  ผ ู ้เร ียนมีค ุณธรรม จร ิยธรรม และคา่น ิยมท ี่พ ึงประสงค ์  

2.1  ม ีคณุล ักษณะท ี่พึงประสงคส ตามหล ักส ้ตร 100 

2.2 เอ้ืออาทรผ้้อ ื่นและกต ัญญ้กตเวท ีต ่อผ้้ม ีพระคุณ 100 

2.3 ยอมร ับความคิดและว ัฒนธรรมท ี่แตกต ่าง 95 

2.4 ตระหน ัก ร ้้ค ุณค่า รวมอน ุร ักษส และพ ัฒนาส ิ่งแวดล ้อม 100 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 3 ผ ู ้เร ียนม ีท ักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร ักเร ียนรู้ และ
พ ัฒนาตนเอง อยา่งตอเน ื่อง 

 

3.1  ม ีน ิส ัยร ักการอ่านและแสวงหาความร ้้ด ้วยตนเองจากห ้องสมุด แหล่งเร ียนร้้ และส ื่อ
ต ่างๆ รอบต ัว 

95 

3.2  ม ีท ักษะในการอ ่าน ฟัง ด ้ พ ้ด เข ียน  และต ั้งคาถามเพ ื่อค ้นคว ้าหาความร ้้ 
เพ ิ่มเติม 

95 

3.3  เร ียนร ้้ รวมก ันเป็นกล ุ่ม แลกเปลี่ยนความค ิดเห็นเพ ื่อการเรยีนร ้้ ระหว ่างกัน 95 



3.4  ใชเ้ทคโนโลย ีในการเรียนร ้้ และนำเสนอผลงาน 90 

 

ตารางท่ี  12  (ต่อ) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 4  ผ ู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดอย ่างเป ็นระบบค ิดสร ้างสรรค ์ 

ตดัส ินใจแกป้ ัญหาได ้อย่างม ีสต ิสมเหตผุล 

4.1 สร ุปความคิดจากเร ื่องท ี่อ่าน ฟ ัง และด ้ และส ื่อสารโดยการพ ้ดหร ือเขียนตาม
ความค ิด ของ ตนเอง 

90 

4.2  น  าเสนอว ิธ ีคิด วิธ ีแก้ ป ัญหาด ้วยภาษาหร ือวิธีการของตนเอง 90 

4.3 ก  าหนดเป้าหมาย คาดการณส ตัดสนใจแก้ป ัญหาโดยมีเหต ุผลประกอบ 90 

4.4  ม ีความคิดร ิเริ่ม และสร ้างสรรค ส ผลงานด้วยความภาคภ้ม ิใจ 90 

มาตรฐานที่ 5  ผ ู้เร ียนม ีความร ู้และท ักษะท ี่จำเป็นตามหลักส ูตร 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

5.1 ผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑส 70 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส  าค ัญตามหล ักส ้ตรเป ็นไปตามเกณฑส 80 

5.3  ผลการประเมินการอาน ค ิดว ิเคราะหส และเขียนเป็นไปตามเกณฑส 80 

5.4 ผลการทดสอบระด ับชาติเป็นไปตามเกณฑส 50 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เร ียนมีท ักษะในการท้างาน รักการท ้างาน สามารถท ้างานรวมกับผู้อื่นได้  

                       และม ีเจตคต ิท ี่ดีต ่ออาช ีพสุจร ิต 



6.1 วางแผนการท  างานและด  าเนินการจนส  าเร ็จ 90 

6.2 ท  างานอย ่างมีความส ุข ม ุ่งมัน่พ ัฒนางาน และภ ้มใจในผลงานของตนเอง 90 

6.3 ท  างานรวมก ับผ้้อ่ืนได้ 90 

6.4 ม ีความร ้้ส ึกที่ดีต ่ออาช ีพสุจร ิตและหาความร ้้เก ี่ยวกับอาช ีพท ี่ตนเองสนใจ 90 

 

ตารางท่ี  13   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 คร้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผ้้เรียนทั้งด้านความร้้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคส 

100 

7.2 คร้มีการวิเคราะหสผ้้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อม้ลในการวางแผนการจัดการ
เรียนร้้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน 

100 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

7.3 คร้ออกแบบและจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา 

100 

7.4 คร้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภ้มิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบ้รณาการในการจัดการเรียนร้้ 

100 

7.5 คร้มีการมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน ด้วย
วิธีการที่ หลากหลาย 

100 

 

ตารางท่ี  13   (ต่อ) 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

7.6 คร้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผ้้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100 

7.7 คร้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนร้้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

90 

7.8 คร้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 100 

7.9 คร้จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 100 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

                        และเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผ้้บริหารมีวิสัยทัศนส ภาวะผ้้น า และคามคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผ้้เรียน 100 

8.2 ผ้้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อม้ลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

100 

8.3 ผ้้บริหารสามารถบริหารการจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 100 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

ในแผนปฏิบัติการ  

8.4 ผ้้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 100 

8.5 นักเรียน ผ้้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 100 

8.6 ผ้้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

100 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 



                        หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาร้้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 100 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ด้แล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

100 

9.3 ผ้้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 90 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

10.1 หลักส้ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 100 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผ้้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

90 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผ้้เรียน 

100 

10.4 สนับสนุนให้คร้จัดกระบวนการเรียนร้้ที่ให้ผ้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความร้้ได้ด้วยตนเอง 

100 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

100 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

10.6 จัดระบบด้แลช่วยเหลือผ้้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ้้เรียนทุกคน 100 

 

ตารางท่ี  13   (ต่อ) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 



                         พัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อย้่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนร้้
ส าหรับผ้้เรียน 

90 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ้้เรียน 100 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผ้้เรียนเรียนร้้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนร้้แบบมีส่วนร่วม 

90 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                      100 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

90 

12.3 จัดระบบข้อม้ลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

90 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

90 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

90 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100 

 

ตารางท่ี  14  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 



มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

                          แห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนร้้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชนสจาก
แหล่งเรียนร้้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่อพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผ้้ที่เกี่ยวข้อง 

90 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคสกรที่เกี่ยวข้อง 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  15  มาตรฐานด้านอัตลักษณสของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  

และจุดเน้นที่ก้าหนดขั น 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผ้้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศนส ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผ้้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศนส ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

90 



 

ตารางท่ี 16   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ระดับ

คุณภาพ (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิร้ปการศึกษา 

100 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 90 

 

 

 

 

 

ตอนที่  5 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผ้้เรียนให้มี
ศักยภาพส้งสุด  และเป็นคนดี  มีน้ าใจ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 

 

พันธกิจ (Mission) 



 พัฒนา  ยกระดับ  และจัดการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ผ้้เรียนมีความพร้อม
ในการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต  เป็นบุคคลที่มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  
ผ้้อื่น  และสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์  (Objective) 

 1. ผ้้เรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพส้งสุดตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการ
จัดการเรียนร้้และกิจกรรมตามหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักส้ตร
สถานศึกษา  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ผ้้เรียนทุกคน  มีความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผ้้เรียน ตามนโยบายการปฏิร้ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. คร้ผ้้สอนทุกคน  สามารถจัดการเรียนร้้ตามหลักส้ตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความส าคัญกับ
พ้ืนฐานและศักยภาพของผ้้เรียน 

 4. โรงเรียนสามารถปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ผ้้เรียน  “ร้้ศักยภาพเขา  ร้้ศักยภาพเรา  เท่าทัน  
และแข่งขันได”้ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 คนดี มีน้ าใจ 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

แหล่งเรียนร้้ ค้่ธรรมชาติ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  6   

กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2555 - 2558 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

 กลยุทธสที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาและองคสความร้้ 

 กลยุทธสที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณส 

 กลยุทธสที่ 3  พัฒนาคุณภาพคร้และบุคลากร 

 กลยุทธสที่ 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผ้้เรียน 



 กลยุทธสที่ 5  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 

 กลยุทธสที่ 6  ส่งเสริมการปรับตัวเข้าส้่ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 

 ปีงบประมาณ 2555 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพร่างกาย 
2. โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
4. โครงการค่ายพุทธบุตร 
5. โครงการคนดีมีน้ าใจ 
6. โครงการเยาวชนไทยเทิดไท้องคสราชา-ราชินี 
7. โครงการเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความร้้ 
8. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
9. โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาส้่อาเซียน  
10. โครงการพัฒนาระบบการด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.  โครงการพัฒนาคุณภาพคร้ส้่คร้ยุคใหม่ 
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
15. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนร้้ในโรงเรียน 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนร้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
17. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
18.  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 

 ปีงบประมาณ 2556 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพร่างกาย 
2. โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
4. โครงการค่ายพุทธบุตร 
5. โครงการคนดีมีน้ าใจ 
6. โครงการเยาวชนไทยเทิดไท้องคสราชา-ราชินี 



7. โครงการเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความร้้ 
8. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
9. โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาส้่อาเซียน  
10. โครงการพัฒนาระบบการด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.  โครงการพัฒนาคุณภาพคร้ส้่คร้ยุคใหม่ 
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
15. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนร้้ในโรงเรียน 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนร้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
17. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
18.  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 

 ปีงบประมาณ 2557 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพร่างกาย 
2. โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
4. โครงการค่ายพุทธบุตร 
5. โครงการคนดีมีน้ าใจ 
6. โครงการเยาวชนไทยเทิดไท้องคสราชา-ราชินี 
7. โครงการเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความร้้ 
8. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
9. โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาส้่อาเซียน  
10. โครงการพัฒนาระบบการด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.  โครงการพัฒนาคุณภาพคร้ส้่คร้ยุคใหม่ 
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
15. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนร้้ในโรงเรียน 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนร้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
17. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
18.  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 

ปีงบประมาณ 2558 



1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพร่างกาย 
2. โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
4. โครงการค่ายพุทธบุตร 
5. โครงการคนดีมีน้ าใจ 
6. โครงการเยาวชนไทยเทิดไท้องคสราชา-ราชินี 
7. โครงการเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความร้้ 
8. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
9. โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาส้่อาเซียน  
10. โครงการพัฒนาระบบการด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.  โครงการพัฒนาคุณภาพคร้ส้่คร้ยุคใหม่ 
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
15. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนร้้ในโรงเรียน 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนร้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
17. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
18.  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

 

ตอนที่  7 

แผนงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2555 - 2558 

 

ก. ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ 2555-2558 

ตารางท่ี  17  แสดงประมาณการรายรับแยกตามประเภทงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2555-2558 (ไม่รวม 

                    งบประมาณด้านบุคลากร) 



ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 

1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 1,759,400 1,759,400 1,759,400 1,759,400  

2 เงินบ ารุงการศึกษา และรายได้
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา 

175,200 183,600 192,000 200,400  

3 เงินบริจาค 60,000 65,000 70,000 75,000  

4 อ่ืนๆ 0 0 0 0  

 รวม 1,994,600 2,008,000 2,021,400 2,034,800  

 

 

 

 

 

 

ข. ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2555-2558 

 

ตารางท่ี  18  แสดงประมาณการรายจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2555-2558 (ไม่รวม 

                    งบประมาณด้านบุคลากร) 

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 



1 งบบริหารทั่วไป (35%) 

1.1 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 

1.2 ค่าสาธารณ้ปโภค 

1.3 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 

1.4 ค่าจ้างพนักงานพิมพสดีด 

 

(615,790) 

140,000 

216,000 

17,630 

71,760 

 

(615,790) 

140,000 

216,000 

17,630 

71,760 

 

(615,790) 

140,000 

216,000 

17,630 

71,760 

 

(615,790) 

140,000 

216,000 

17,630 

71,760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  18  (ต่อ) 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ หมา

ยเหตุ 2555 2556 2557 2558 

 1.5 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา 

      ความสะอาด 

1.6 ค่าจ้างเหมาบริการด้แล 

57,600 

 

57,600 

57,600 

 

57,600 

57,600 

 

57,600 

57,600 

 

57,600 

 



      สวนหย่อมและไม้ดอก 

      ไม้ประดับ 

1.7  ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย 

 

 

55,200 

 

 

55,200 

 

 

55,200 

 

 

55,200 

2 งบส้าหรับกันไว้ฉุกเฉิน (5%) 87,970 87,970 87,970 87,970  

3 งบพัฒนาตามกลยุทธ์ (60%) 

3.1 งบประมาณผดุงคุณภาพ 

      (งานประจ า 25%) 

      3.1.1 ธุรการ การเงิน 
พัสดุ 

      3.1.2 กิจกรรมนักเรียน 

      3.1.3 อาคารสถานที่ 

      3.1.4 วัสดุการเรียน 

              การสอนกลุ่มสาระ 

      3.1.5 วัสดุส านักงาน
บริการคร้ผ้้สอน/งาน/ฝ่าย 

3.2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพ 

     (โครงการตามกลยุทธ์35%)  

   1)โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
       อนามัย และสมรรถภาพ  
       ร่างกาย 
    2)โครงการป้องกัน แก้ไข   
        ปัญหายาเสพติดและ 
        เสริมสร้างความ  

(1,055,640) 

 

(439,850) 

 

19,850 

80,000 

120,000 

140,000 

 

80,000 

(632,450) 

 

615,790 

 

 

70,000 

(1,055,640) 

 

(439,850) 

 

19,850 

80,000 

120,000 

140,000 

 

80,000 

(632,450) 

 

615,790 

 

 

70,000 

(1,055,640) 

 

(439,850) 

 

19,850 

80,000 

120,000 

140,000 

 

80,000 

(632,450) 

 

615,790 

 

 

70,000 

(1,055,640) 

 

(439,850) 

 

19,850 

80,000 

120,000 

140,000 

 

80,000 

(632,450) 

 

615,790 

 

 

70,000 

 



        ปลอดภัยในสถานศึกษา 
    3)โครงการส่งเสริม 
        สุนทรียภาพ 
    4)โครงการค่ายพุทธบุตร 
    5)โครงการคนดีมีน้ าใจ 

 

 

 

5,000 

 

70,000 

10,000 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

70,000 

10,000 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

70,000 

10,000 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

70,000 

10,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  18  (ต่อ) 

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
2555 2556 2557 2558 

 

 

 

    6)โครงการเยาวชนไทยเทิดไท้ 
        องคสราชา-ราชินี 
    7)โครงการเสริมสร้างทักษะใน 
        การแสวงหาความร้้ 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8)โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
การ 
       มีงานท า 

9)โครงการเสริมสร้างทักษะ
ทาง   

   ภาษาส้่อาเซียน  
   10)โครงการพัฒนาระบบการ 
        ด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
   11)โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
        ทางการเรียน 
   12)โครงการพัฒนาคุณภาพคร้ 
        ส้่คร้ยุคใหม ่
   13)โครงการพัฒนา 
         ประสิทธิภาพการบริหาร 
         จัดการ 
   14)โครงการพัฒนาระบบ 
        ประกันคุณภาพภายใน   
        สถานศึกษา  
   15)โครงการพัฒนาอาคาร 
        สถานที่และแหล่งเรียนร้้ใน 
        โรงเรียน 
   16)โครงการส่งเสริมการเรียนร้้ 
        ตามหลักปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
   17)โครงการพัฒนาสื่อ  
        นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        ทางการศึกษา 
 

40,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

5,790 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

 

40,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

5,790 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

 

40,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

5,790 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

 

40,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

5,790 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

 



 

5,000 

 

 

10,000 

 

5,000 

 

 

10,000 

 

5,000 

 

 

10,000 

 

5,000 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  18  (ต่อ) 

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 

    18)โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

 

 รวม 1,759,400 1,759,400 1,759,400 1,759,400  



 

ตารางท่ี  19  แสดงประมาณการรายจ่ายแยกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555-2558  

 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 

1 เงินบ้ารุงการศึกษา 

1.1 ค่าจ้างคร้ชาวต่างประเทศ 

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความ 

      ปลอดภัย 

(175,200) 

120,000 

 

55,200 

(183,600) 

126,000 

 

57,600 

(192,000) 

132,000 

 

60,000 

(200,400) 

138,000 

 

62,400 

 

2 เงินบริจาค 

2.1 จ่ายตามวัตถุประสงคสของ 

      การบริจาค 

(60,000) 

 

60,000 

(65,000) 

 

65,000 

(70,000) 

 

70,000 

(75,000) 

 

75,000 

 

 รวม 235,200 248,600 262,000 275,400  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค้าสั่งโรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม 

ที่  41/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

---------------------------------------------- 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑส  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้  
 1.  นายคเณศ  พงศสสุวรรณ ผ้้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณส  จันทาพ้น รองผ้้อ านวยการฯ รองประธาน 



 3.  นางพรรณี  มามาตรส  คร ้   กรรมการ 
 4.  นางปริศนา  แสนป้อ  คร ้   กรรมการ 
 5.  นางรัชนี  เลิศเกษม  คร ้   กรรมการ 
 6.  นางกนกวรรณ  มโนสร้อย คร ้   กรรมการ 
 7.  นายณรงคส  ดารารัตนส  คร ้   กรรมการ 
 8.  นายมณเฑียร  มามาตรส คร ้   กรรมการ 
 9.  นางสาวอภิญญา  จันทรสอิน คร ้   กรรมการ 
         10.  นางปิติญา  สุวรรณรังษี คร ้   กรรมการและเลขานุการ 
 ให้ผ้้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักส้ตรสถานศึกษา  เอกลักษณสของสถานศึกษา  
ศักยภาพของผ้้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น          
  สั่ง  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2554   
 
 
      
                    (นายคเณศ   พงศสสุวรรณ) 
                 ผ้้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

 
ค้าสั่งโรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม 

ที่  164/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2555-2558 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2555-2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1626/2551  
เรื่อง  มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ลงวันที่ 22  ธันวาคม พ.ศ. 2551  และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 29/2546  เรื่อง  มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับล้กจ้างชั่วคราว  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1.  นายคเณศ  พงศสสุวรรณ ผ้้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณส  จันทาพ้น รองผ้้อ านวยการฯ รองประธาน 



 3.  นางพรรณี  มามาตรส  คร ้   กรรมการ 
 4.  นางปริศนา  แสนป้อ  คร ้   กรรมการ 
 5.  นางรัชนี  เลิศเกษม  คร ้   กรรมการ 
 6.  นางกนกวรรณ  มโนสร้อย คร ้   กรรมการ 
 7.  นายณรงคส  ดารารัตนส  คร ้   กรรมการ 
 8.  นายมณเฑียร  มามาตรส คร ้   กรรมการ 
 9.  นางสาวอภิญญา  จันทรสอิน คร ้   กรรมการ 
         10.  นางพรธิวา  พันธุรี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
         11.  นางสาวเปมิกา  สมุดความ ล้กจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
         12.  นางปิติญา  สุวรรณรังษี คร ้   กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผ้้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2555-2558  ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สั่ง  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2554   
 
 
                (นายคเณศ   พงศสสุวรรณ) 
                 ผ้้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

 

ประกาศโรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

---------------------------------------------------- 

 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑส  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   



 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2554  เมื่อวันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  จึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

    ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

        (นายคเณศ  พงศสสุวรรณ) 

                                          ผ้้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

      

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการด้แลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑส มาตรฐาน 



1.3 ป ้องกันตนเองจากส ิ่งเสพติดให ้ โทษและหล ีกเล ี่ยงตนเองจากสภาวะท ี่เสี่ยงต่อความ ร ุนแรง โรคภัย   

      อุบัต ิเหต ุ และปัญหาทางเพศ 

1.4 เห็นค ุณค่าในตนเอง มีความม ั่นใจ กล ้าแสดงออกอย ่างเหมาะสม 

1.5 ม ีมน ุษยสส ัมพ ันธส ท ี่ด ีและให ้เกียรติผ ้้อ่ืน 

1.6 สร ้างผลงานจากเข้าร ่วมกิจกรรมด้านศ ิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/น ันทนาการ ตามจนิตนาการ 

 

มาตรฐานที่  2  ผ ู ้เร ียนมีค ุณธรรม จร ิยธรรม และคาน ิยมท ี่พ ึงประสงค ์

2.1 ม ีคณุล ักษณะท ี่พึงประสงคส ตามหล ักส ้ตร 

2.2 เอ้ืออาทรผ้้อ ื่นและกต ัญญ้กตเวท ีต ่อผ้้ม ีพระคุณ 

2.3 ยอมร ับความคิดและว ัฒนธรรมท ี่แตกต ่าง 

2.4 ตระหน ัก ร ้้ค ุณค่า รวมอน ุร ักษส และพ ัฒนาส ิ่งแวดล ้อม 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ผ ู ้เร ียนม ีท ักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร ักเร ียนรู้ และพ ัฒนาตนเอง อยา่งตอเน ื่อง 

3.1 ม ีน ิส ัยร ักการอ่านและแสวงหาความร ้้ด ้วยตนเองจากห ้องสมุด แหล่งเร ียนร้้ และส ื่อต ่างๆ รอบต ัว 

3.2 ม ีท ักษะในการอ ่าน ฟัง ด ้ พ ้ด เข ียน  และต ั้งคาถามเพ ื่อค ้นคว ้าหาความร ้้ เพ ิ่มเติม 

3.3 เร ียนร ้้ รวมก ันเป็นกล ุ่ม แลกเปลี่ยนความค ิดเห็นเพ ื่อการเรียนร ้้ ระหว ่างกัน 

3.4 ใชเ้ทคโนโลย ีในการเรียนร ้้ และนำเสนอผลงาน 

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ 

                  อย่างมีสติสมเหตุผล 



4.1 สร ุปความคิดจากเร ื่องท ี่อ่าน ฟ ัง และด ้ และส ื่อสารโดยการพ ้ดหร ือเขียนตามความค ิด ของตนเอง 

4.2 น  าเสนอว ิธ ีคิด วิธ ีแก้ป ัญหาด ้วยภาษาหร ือวิธีการของตนเอง 

4.3 ก  าหนดเป้าหมาย คาดการณส ตัดสินใจแก้ป ัญหาโดยมีเหต ุผลประกอบ 

4.4  ม ีความคิดร ิเริ่ม และสร ้างสรรค ส ผลงานด้วยความภาคภ้ม ิใจ 

 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรทักษะ 

5.1 ผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑส 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส  าค ัญตามหล ักส ้ตรเป ็นไปตามเกณฑส 

5.3  ผลการประเมินการอ ่าน ค ิดว ิเคราะหส และเขียนเป็นไปตามเกณฑส 

5.4 ผลการทดสอบระด ับชาติเป็นไปตามเกณฑส 

 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 

6.1 วางแผนการท  างานและด  าเนินการจนส  าเร ็จ 

6.2 ท  างานอย ่างมีความส ุข ม ุ่งมัน่พ ัฒนางาน และภ ้มิใจในผลงานของตนเอง 

6.3 ท  างานร ่วมก ับผ้้อ่ืนได้ 

6.4 ม ีความร ้้ส ึกที่ดีต ่ออาช ีพสุจร ิตและหาความร ้้เก ี่ยวกับอาช ีพท ี่ตนเองสนใจ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 คร้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผ้้เรียนทั้งด้านความร้้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

      คุณลักษณะที่พึงประสงคส 



7.2 คร้มีการวิเคราะหสผ้้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อม้ลในการวางแผนการจัดการเรียนร้้เพ่ือพัฒนา 

      ศักยภาพของผ้้เรียน 

7.3 คร้ออกแบบและจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาศักยภาพทาง 

      สติปัญญา 

7.4 คร้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภ้มิปัญญาของท้องถิ่นมาบ้รณาการใน 

     การจัดการเรียนร้้ 

7.5 คร้มีการมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

7.6 คร้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผ้้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 

      เสมอภาค 

7.7 คร้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนร้้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 

      การสอน 

7.8 คร้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.9 คร้จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผ้้บริหารมีวิสัยทัศนส ภาวะผ้้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผ้้เรียน 

8.2 ผ้้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อม้ลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด 

     ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

8.3 ผ้้บริหารสามารถบริหารการจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

8.4 ผ้้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

8.5 นักเรียน ผ้้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 



8.6 ผ้้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาร้้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ด้แล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ 

      บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผ้้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

                   อย่างรอบด้าน 

10.1 หลักส้ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผ้้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ 

       ความสนใจของผ้้เรียน 

10.4 สนับสนุนให้คร้จัดกระบวนการเรียนร้้ที่ให้ผ้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความร้้ได้ด้วยตนเอง 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

10.6 จัดระบบด้แลช่วยเหลือผ้้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ้้เรียนทุกคน 

 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 

                  ศักยภาพ 



11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อย้่ 

       ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนร้้ส าหรับผ้้เรียน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ้้เรียน 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผ้้เรียนเรียนร้้ด้วยตนเองและหรือ 

      เรียนร้้แบบมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 

        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.3 จัดระบบข้อม้ลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 

        ต่อเนื่อง 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนร้้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชนสจากแหล่งเรียนร้้ทั้งภายใน 

       และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผ้้ที่ 

       เกี่ยวข้อง 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  

       ชุมชน และองคสกรที่เก่ียวข้อง 



 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ 

                   ก้าหนดขึ น 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผ้้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศนส ปรัชญาและจุดเน้นของ 

        สถานศึกษา 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผ้้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศนส ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 

                   ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิร้ปการศึกษา 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 

 


