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ตอนท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ชื่อโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม ที่ ต้ัง  2  ต้าบลโป่งงาม  อ้าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   โทร  053-709610  โทรสาร  053 – 709610  e-mail  tpw_tpw@live.com   website  
www.thumpla.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  45 ไร่ 3 งาน  เขตพ้ืนที่บริการ 
4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลโป่งงาม ต้าบลโป่งผา ต้าบลบ้านด้าย ต้าบลห้วยไคร้ 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม  จัดต้ังจากมติการประชุมคณะกรรมการสภาต้าบลโป่งงามเม่ือวันพุธ
ที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  เวลา  14.00 น.  ณ  สถานีอนามัยต้าบลโป่งงาม  และได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการหาวิธีการ
จัดต้ัง ประกอบด้วย  นายแก้ว  เครือปัญญา ก้านันต้าบลโป่งงาม พระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะต้าบลโป่งงาม นายค้า กันทะวัง  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 และนายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ อ้านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  โดยได้รับอนุญาตจาก
พระราชรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้้าปลา จ้านวน 45 ไร่ 3 งาน  เป็นสถานที่ต้ังโรงเรียน  
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียน  เม่ือวันพฤหัสบดี  ที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ซ่ึงโรงเรียนได้
ท้าการเปิดรับสมัครและสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 2 ห้องเรียน ต้ังแต่วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.  
2536  โดยอาศัยโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้้าสันติสุข หมู่ที่ 4 ต้าบลโป่งงาม  โรงเรียนได้ท้าพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ  ก  ข  และ  ค (อาคาร 1, 2 และอาคารฝึกงาน)  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2536  โดยนายอุดมศักด์ิ  มุนิ
กานนท์  ผู้อ้านวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ้านวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้ใช้อาคารสถานที่ ณ ที่ต้ังปัจจุบัน เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง ต้าบล   โป่งงาม  
อ้าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57130 หมายเลขโทรศัพท์  0-5370-9610  และโรงเรียนได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนถ้้าปลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม เม่ือวันอังคาร  ที่  14  มิถุนายน 
พ.ศ. 2537 
 กรมสามัญศึกษา  โดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันจันทร์ที่  20  มกราคม พ.ศ. 2540  ได้มีค้าสั่ง  กรม
สามัญศึกษาที่  468/2540  สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2540  โดยเปิดสอน 1 ห้องเรียน คือ แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ทั่วไป และปีการศึกษา 2544   เปิดแผนการ
เรียนเพ่ิมอีก 1 แผน  คือ แผนการเรียนศิลป์ -  ภาษาจีน ต่อมามีการจัดการเรียนการสอน 3 แผน     คือแผนการเรียนคือ วิทย์ -
คณิตฯ  , ภาษาอังกฤษทั่วไป และศิลป์ภาษาจีน 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ต้าบลโป่งงาม  อ้าเภอแม่สาย  จังหวัด
เชียงราย  เปิดท้าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา   ตอนปลาย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนดีประจ้า
อ้าเภอ”  เม่ือปีการศึกษา  2552 และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ้าเภอ 1 โรงเรียนในฝันเม่ือ พ.ศ. 2555 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ้านวยการโรงเรียน ชื่อ นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ โทรศัพท์  086-1859403  e-mail : kanet05@live.com  วุฒิ
การศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา ด้ารงต้าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา 5 ปี 9 เดือน 
 2) รองผู้อ้านวยการโรงเรียน 1 คน ชื่อ  นายสุพรรณ์ จันทาพูน  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ สาขาเกษตรกรรม โทรศัพท์ 
081-9500344  e-mail : Supun1@hotmail.com รับผิดชอบ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ้านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 280 คน 
 2) จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 380  คน  จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 3 61 38 99 33 

ม.2 2 33 48 81 40 

ม.3 3 38 52 90 30 

รวม 8 132 138 270  

ม.4 2 19 23 42 21 

ม.5 2 14 18 32 16 

ม.6 2 12 24 36 18 

รวม 6 45 65 110  

รวมท้ังหมด 14 177 203 380  

  
 3)  จ้านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  344 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 
 4)  จ้านวนนักเรียนที่มีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  345  คน   คิดเป็นร้อยละ  98.00 
 5)  จ้านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 50 คน              คิดเป็นร้อยละ  14.16 
 6)  จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน          คิดเป็นร้อยละ  - 
 7)  จ้านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คน            คิดเป็นร้อยละ  - 
 8)  จ้านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน          คิดเป็นร้อยละ  - 
 9)  จ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ไม่รวมย้ายสถานศึกษา) -  คน        คิดเป็นร้อยละ  - 
 10)  สถิติการขาดเรียนตลอดปีการศึกษา  50  คน          คิดเป็นร้อยละ  14.16 
 11)  จ้านวนนักเรียนที่เรียนซ้้าชั้น  -   คน             คิดเป็นร้อยละ  - 
 12)  จ้านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ม.3   จ้านวน   80  คน     คิดเป็นร้อยละ  95.23 
    ม.6  จ้านวน   36  คน     คิดเป็นร้อยละ  100 
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 13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16 
 14)  จ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  353 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 15)  จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 353  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16)  จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  353  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 17)  จ้านวนนักเรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 18)  จ้านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม้่าเสมอ 340 คน  คิด
เป็นร้อยละ 96.31 
 19)  จ้านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 345 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 97.73 
 20)  จ้านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก้าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 353 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนปลายปี คือ 353 คน 

 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมง 
ท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ 52 29 ปี ผอ./เช่ียวชาญ คม. บริหาร
การศึกษา 

- 30 ชม./ปี 

2 นายสุพรรณ์  จันทาพูน 51 25 ปี รองฯผอ./
ช้านาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. เกษตรกรรม - 25 ชม/ปี 

3 นางพรรณี  มามาตร์ 49 27 ปี ครู /ช้านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/
ม.1,ม.5 -ม.6 

25 ชม/ปี 

4 นางปริศนา  แสนป้อ 50 20 ปี ครู /ช้านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย/ ภาษาไทย/ม.
3,ม.4,ม.6 

25 ชม/ปี 

5 นางวรรณา  สมัครไทย 51 18 ปี ครู /ช้านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.1, ม.4, ม.5 

25 ชม/ปี 

6 นายมณเฑียร  มามาตร์ 50 26 ปี ครู/ช้านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา/ม.3 
– ม.6 

22 ชม/ปี 

7 นางวิภานันท์  โพธ์ทิพย์ 53 23 ปี ครู/ช้านาญการ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.1,ม.5 – ม.6 

25 ชม/ปี 

8 นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 49 22 ปี ครู/ช้านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

การงานและ
เทคโนโลยี/ 
ม.3-ม.5 

25 ชม/ปี 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมง 
ท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

9 นางอรอนงค์  เอียดเอก 53 24 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ./
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป/วิจัย
และพัฒนา
สังคม 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.1, ม.4-ม.5 

25 ชม/ปี 

10 นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค้า 45 19 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ./
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/
ม.2-ม.3,ม.5-
ม.6 

25 ชม/ปี 

11 นายณรงค์  ดารารัตน์ 42 18 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงานและ
เทคโนโลยี/ 
ม.1-ม.2,ม.4-
ม.6 

25 ชม/ปี 

12 น.ส.สิริวัชญา  ชุ่มเมืองเย็น 31 8 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/
ม.2-ม.4 

25 ชม/ปี 

13 น.ส.ลลนา  บุญญาอารักษ์ 37 10 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ./
วท.ม. 

ฟิสิกส์/ 
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/
ม.3-ม.6 

25 ชม/ปี 

14 น.ส.พัชราภรณ์  ต๊ะนา 31 8 ปี ครู/ช้านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.3,ม.5 

25 ชม/ปี 

15 นายปริญญา  จันทะคุณ 31 4 ปี ครู  ค.บ. ดนตรีศึกษา
(สากล) 

ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์/ม.1-
ม.5 

25 ชม/ปี 

16 นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 31 3 ปี ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การงานและ
เทคโนโลยี/ม.
1-ม.2,ม.4-ม.5 

25 ชม/ปี 

17 นางสุรางรัตน์  ล้าธารทอง   36 3 ปี ครู ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/
ม.2-3,ม.4-6 

22 ชม/ปี 

18 นางสาวติรวดี  งามทรง 27 3 ปี ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.2,ม.5,ม.6 

22 ชม/ปี 

19 นางพิลาวัลย์ จันทร์กอง 29 3 ปี ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ 
ม.3,ม.4,ม.6 

22 ชม/ปี 

20 นางมณฑิยา  พุทธรักษา 28 3 ปี ครู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ม.1-
ม.6 

22 ชม/ปี 

21 นายน้าชัย หอมแก่นจัน 26 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ.  
5 ปี 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.1-2,ม.5 

22 ชม/ปี 
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      พนักงานราชการ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายวีรพงศ์ ปินะเจริญ 28 6 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.1-ม.3 

งบประมาณ 

2 นางพรธิวา  พันธุรี 31 7 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.2, ม.4 , ม.5 

งบประมาณ 

3 นายกัมพล  อ่ินค้า 27 4 วท.
บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์/ 
ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 

งบประมาณ 

 

 
      จ้านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก 22 คน  คิดเป็น 100 % 
  

5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
อาคารเรียน จ้านวน  3 หลัง อาคารประกอบ จ้านวน  2  หลัง  ส้วม จ้านวน 4 หลัง บ้านพักครู จ้านวน 2 หลังบ้านพัก

ภารโรง จ้านวน  1  หลัง  สระว่ายน้้า -  สระ   สนามเด็กเล่น -  สนาม สนามฟุตบอล  1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  
สนามเทนนิส – สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม    

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 85,000 งบด้าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 85,000 
เงินนอกงบประมาณ 1,905,891 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,905,891 
เงินอ่ืน (ๆระบุ) - งบอ่ืน (ๆระบุ) - 

รวมรายรับ 1,990,891 รวมรายจ่าย 1,990,891 
 
    งบด้าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ......100..............ของรายรับ 
    งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ.......100.............ของรายรับ 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 9,500 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งงาม  วัดถ้้าปลา  โรงเรียนบ้านถ้้า ตชด.อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณียี่ เป็ง ประเพณีรดน้้า ด้าหัว  
ประเพณีสรงน้้าพระธาตุ 
 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ส่วนใหญ่  นับถือ
ศาสนาพุทธ  รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 15,000 บาท จ้านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน แนวโน้มความต้องการของ
ชุมชน  ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดี เป็นคนดี เพ่ือจะได้มีอาชีพและมีอนาคตที่ดี 
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   3)  โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน  
รายการ 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. โรงเรียนต้ังอยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น โรงเรียนสอน
ภาษาจีน แหล่งท่องเที่ยววัดถ้้าปลา ท้าให้ผู้เรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และมีกิจกรรมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 
2. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
4. ผู้บริหารและครูมีความต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

1. โรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน ที่มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดสูง โรงเรียนจึงต้องมีภาระในการเฝ้าระวัง
ผู้เรียน  
2. ประชากรมีหลายชาติพันธ์ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สอง ท้าให้นักเรียนมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยในการ
เรียนรู้   
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท้าให้โรงเรียน 
ไม่สามารถระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษาได้เท่าที่ควร   
4. สภาพครอบครัวของนักเรียนไม่สมบูรณ์  ท้าให้
นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนา 

 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรี ยนวัดถ้้ าปลาวิ ทยาคม  จัดการสอนตามหลั กสูตร แกนกลางการ ศึกษาขั้ นพ้ืนฐา น พุทธ ศักราช  255 1  
ส้าหรับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ระดับช้ั

น 

ช่วงชั้นท่ี 3    เวลาเรียน (ชั่วโมง/ต่อปี)  
รวม ภาษา 

ไทย 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

160 
160 
160 

160 
160 
160 

120 
120 
120 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

160 
160 
160 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

1040 
1040 
1040 

รวม 480 480 360 480 240 240 480 360 360 3120 
• จ้านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี เท่ากับ  1040   ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ (การอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น)  

 
ระดับช้ั

น 

ช่วงชั้นท่ี 4  (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)  เวลาเรียน (ชั่วโมง/ต่อปี) 
 

รวม 
ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

ม.4 
  ม.5 
ม.6 

80 
80 
80 

200 
200 
200 

440 
440 
440 

120 
120 
120 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

120 
120 
120 

80 
80 
80 

120 
120 
120 

1240 
1240 
1240 

รวม 240 600 1320 360 120 120 360 240 360 3720 

• จ้านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี เท่ากับ....1240.....ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ (ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ)  
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ระดับ 
ช้ัน 

ช่วงชั้นท่ี 4  (แผนการเรียนศิลป์-ท่ัวไป)  เวลาเรียน (ชั่วโมง/ต่อปี)  
รวม 

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

ม.4 
  ม.5 
ม.6 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

200 
200 
200 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

240 
240 
240 

200 
200 
200 

120 
120 
120 

1240 
1240 
1240 

รวม 480 240 240 600 240 240 720 600 360 3720 
• จ้านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี เท่ากับ....1240.....ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ (ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ)  
 

 
ระดับช้ั

น 

ช่วงชั้นท่ี 4  (แผนการเรียนศิลป์-จีน)   เวลาเรียน (ชั่วโมง/ต่อปี)  
รวม 

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

ม.4 
  ม.5 
ม.6 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

120 
120 
120 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

240 
240 
240 

360 
360 
360 

120 
120 
120 

1240 
1240 
1240 

รวม 240 240 240 360 240 240 720 1080 360 3720 
• จ้านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี เท่ากับ....1240.....ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ (..ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ..)  
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุด มีขนาด 192 ตารางเมตร จ้านวนหนังสือในห้องสมุด 5,500 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 
  จ้านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  110 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

 2) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ้านวน  3  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ้านวน  2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ้านวน   -  ห้อง 
   ห้องคหกรรม        จ้านวน  1  ห้อง 
   ห้องดนตรี         จ้านวน  1  ห้อง 
   ห้องอุตสาหกรรม          จ้านวน  1  ห้อง 
  
 3) คอมพิวเตอร์                  จ้านวน   50  เครื่อง 
   ใช้เพ่ือการเรียนการสอน          จ้านวน   32  เครื่อง 
   ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ้านวน  10  เครื่อง 
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   จ้านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 320 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 
90.65 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ    จ้านวน  8  เครื่อง 
 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ถ้้าตุ๊ปู่ 8 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
3. ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ้านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  

4. สวนสมุนไพร  10 
5. แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดปีการศึกษา 
6. กาดหม้ัว  - 
7. ป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 
8. ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

9. สหกรณ์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

  
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  ถ้้าเปลวปล่องฟ้า 3 
2.  แหล่งน้้าถ้้าปลา 1 
3.  ถ้้ากู่แก้ว 3 
4.  วัดถ้้าปลา 10 
5.  วัดถ้้าเสาหิน 2 
6.  อบต.โป่งงาม 2 
7.  เจดีย์เก้ายอด 3 
8.  นาข้าว  1 
9.  ฝายชะลอน้้าห้วยมะกอก - 
10. สวนสมุนไพรประจ้าต้าบล 5 
11. สถานีอนามัย 5 
12. ศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ - 
13. ตลาดแม่สาย - 
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 
6.1 ชื่อ-สกุล  ว่าที่ร้อยตรี สมสิฏฏ์  ชาญชัย   ปลัดอบต.โป่งงาม  ให้ความรู้เรื่อง  การท้าฝายชะลอน้้าและเชิญ

ท้าฝายชะลอน้้าที่ห้วยมะกอก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน  1 ครั้ง/ปี 
       6.2 ชื่อ-สกุล นายค้า  ค้ารีวงค์    ให้ความรู้เรื่อง  การจักสาน สานตะกร้าไม้ไผ่ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.3 ชื่อ-สกุล นายวันชัย  ทองดี   บ้านเลขที่ 67 หมู่ 8 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง 
ส้านวนสุภาษิตของภาคเหนือ   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.4 ชื่อ-สกุล นายฟูจาเหลียง  แซ่ฟู   บ้านเลขที่ 84 หมู่ 4 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงรายให้ความรู้เรื่อง 
ประเพณีวันไหว้พระจันทร์   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.5 ชื่อ-สกุล นางนาหลง  แก้ววงค์   บ้านเลขที่ 10 หมู่ 11 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงรายให้ความรู้เรื่อง 
ส้านวนสุภาษิตค้าพังเพยภาคเหนือ   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.6 ชื่อ-สกุล นายจม  ค้าเงิน   บ้านเลขที่ 38 หมู่ 7 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงรายให้ความรู้เรื่อง ต้านาน
ถ้้าปลา   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.7  ชื่อ-สกุล นายซาว  สล่าปิง  ให้ความรู้เรื่อง ป่าต้นน้้าถ้้าปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ้านวน 
2 ครั้ง/ปี 
       6.8  ชื่อ-สกุล นายศรีวรรณ  วงค์ด้า  ให้ความรู้เรื่อง ป่าต้นน้้าถ้้าปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.9  ชื่อ-สกุล นายบุญเป็ง   จันทาพูน  ให้ความรู้เรื่อง ป่าต้นน้้าถ้้าปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.10  ชื่อ-สกุล นายพรหมมินทร์  จันทาพูน  ให้ความรู้เรื่อง ป่าต้นน้้าถ้้าปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้  จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.11  ชื่อ-สกุล นายแสง  ทาระดม ให้ความรู้เรื่อง ป่าต้นน้้าถ้้าปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
       6.12  ชื่อ-สกุล นายมานิด  เพชรรัตน์  ให้ความรู้เรื่อง ถ้้าเปลวปล่องฟ้า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
 10.1 ผลงานดีเด่น (สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ) 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

ชนะเลิศ \โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลการ
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาเขต 36 

ผู้บริหาร 
นายสุพรรณ์ จันทาพูน 

หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

ครู  
นายมณเฑียร มามาตร์ 
นางสิริวัชญา จันทะคุณ 
นางพัชราภรณ์ อ่ิมอมรพงศ์ 

หนึ่งแสนครูดี 
 

คุรุสภา 

 

10.1 ผลงานดีเด่น (นักเรียน ) 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิง จันทร์แก้ว จันทร์วงค์ 
เด็กชาย ธานุวัฒน์ นวลมณี 
 

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 
11 ม.1-ม.3 

สพฐ 

เด็กชายกฤษดา ใจมะโน 
เด็กสุรยุทธิ อุดทา 

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3   

สพฐ 

เด็กชาย ธีรเดช แซ่จ๋าว 
เด็กชาย ศิวัช นาใจ 
 
 

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

สพฐ 

นางสาวจิ้งเหวิน  แซ่หวู่ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่าน
ในใจ) ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวเย็นจิต  ทะวงษ์นา 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่าน
ในใจ) ม.4-ม.6 
 
 
 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงอาหม่ี  ซือม่ือ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการเขียนเรียงความและ
คัดลายมือ ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวอินทุอร  วงค์ชัย 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการเขียนเรียงความและ
คัดลายมือ ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กชายเกียรติศักด์ิ  สุริยาวงค์ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการท่องอาขยานท้านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายอนันตชัย  เผ่าด้วง 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.
4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงจันทร์แก้ว  จันทรวงศ์ 
เด็กชายธานุวัฒน์  นวนมณี 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง 
กาพย์ยานี 11 ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงค้าหล้า  ใส่นวล 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงนงคราญ  แสนค้า 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย เขียนตามค้าบอก ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย เขียนตามค้าบอก ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กชายสมพงษ์  แซ่เฉิน 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวพลอย  ศรีวรรณ 
นายวีรภัทร  เตียต๊ะนันท์ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงบูซอ  แซ่ป้อ 
เด็กหญิงพรรณี  แซพากุ 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวจุฑามาศ  จวงจอง 
นางสาวเบญจพร  กลั่นศิริ 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงวนิสา  ขัตติยะ 
เด็กหญิงอาหม่ี  ซือม่ือ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.1-
ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงชิษณูุชา  กันแก้ว 
เด็กชายลีต้ี  มาเยอะ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-
ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวจิ้งเหวิน  แซ่หวู่ 
เด็กชายเอกรัฐ  มัชฌิมา 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.1-
ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กหญิงนิศาชล  สกุลศิลปกร 
เด็กหญิงแสงเดือน  แซ่เถา 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การตอบปัญหาสาระศาสนา 
ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายกฤษดา  นาใจ 
นายณัฐพล  พรมเมือง 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายชวลิต  ค้าเงิน 
นายธนโชติ  สุทธิวาจานนท์ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายมล  ไทยใหญ่ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 15 ปี ชาย ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวหม่ีจู  เช่อหม่ือ 
  

ระดับเหรียญทองทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 15 ปี หญิง ม.1-ม.3 
 
 
 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายกฤติพงศ์  ไชยยะ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ไม่จ้ากัดอายุชาย ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวชนิดา  ค้าโมนะ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ไม่จ้ากัดอายุหญิง ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายหัตถกิจ  เหว่แม 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวขวัญจิรา  ปริมิตร 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน 
เด็กชายสุรยุทธิ  อุดทา 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายธีรเดช   แซ่จ๋าว 
เด็กชายศิวัช  นาใจ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายนัฐพล  แซ่เหอ 
นายสมชาย  นามลง 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เด็กชายจะว้า  จะนุ 
เด็กหญิงดาวค้า  จันแสน 
เด็กหญิงสุูภาพร  บุญยงค์ 
  

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.
3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นายจะเยอะ  ลาหู่นะ 
นางสาวหล้าน้อย  นายสาม 
นางสาวอาภาศิริ  พรสวรรค์คีรี 
  

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.
6 
 
 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงนิศาชล  สกุลศิลปกร 
เด็กหญิงเกดกานดา  ชื่นวิไลทรัพย์ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

นางสาวอริษรา  เบกากู่ 
  

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.
เชียงราย การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

10.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และห้อง
พิเศษต่างๆ ให้มีสภาพที่
เหมาะสม 
2. เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้มีความ
สะอาด สวยงาม   ถูก
สุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัย 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. บริการจัดการห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ
ต่างๆ ทุกแห่ง ให้มีสภาพที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และให้บริการ  
2. จัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้สะอาด สวยงามถูก
สุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัย 
 3. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 

ระดับดีมาก 

2 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

  เพ่ือพัฒนาการ
ด้าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

  ด้าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับดีมาก 

3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาตาม
โครงสร้างการ บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน  
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการการศึกษา 

1. บริหารจัดการการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารทุกงาน ให้
มีประสิทธิภาพ 
 2. จัดประสานให้
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการศึกษา      
ตามบทบาทหน้าที่  

ระดับดีมาก 

4 โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการความรู้ 

1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ที่ใช้ในการ 
 

1. โรงเรียนจัดท้าสื่อ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 

ระดับดีมาก 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  จัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
2. เพ่ือรวบรวมสารสนเทศ
ที่จ้าเป็นในการจัด
การศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้ 

2. จัดให้งานตามโครงสร้างการ
บริหาร 
ทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
 3. โรงเรียนจัดสร้างสารสนเทศ
ที่จ้าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียน 
และด้านการจัดการศึกษา 
 4. เสริมสร้างบุคลากรใน
โรงเรียนให้ มีการจัดการความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน 
 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศ
การใช้และพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 

ระดับดี 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้น้าที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในระดับดีมาก 
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการ
จัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลาใน
ระดับดีมาก 

1. ผู้บริหารมีอบรมพัฒนา
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น้าที่
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2. ผู้บริหารบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีการประเมิน ความพึง 

ระดับดีมาก 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  4. นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหาร การจัดการศึกษา
ในระดับดีมาก 

พอใจผลการบริหาร การจัดการ
ศึกษา 

 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครู 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปเอา
ใจใส่   ในการจัดการ
เรียนรู้เต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครู ปรับบทบาท
ในการจัดการเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2. พัฒนาครูผู้สอนให้เอาใจใส่   
ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถ 
3. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

1. นักเรียนร้อยละ 95 ไปมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
น้้าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้น
ไป  
3. การด้าเนินงานโครงการ
มีคุณภาพระดับดีมากขึ้น
ไป      

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน มีน้้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. จัดให้มีการด้าเนินงาน
โครงการ  

ร้อยละ 95 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดและเสริมสร้าง
ความปลอดภัย 

  นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความปลอดภัยจากปัญหา
ทางเพศ       ยาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท และสิ่ง
มอมเมาต่างๆในระดับดีขึ้น
ไป 

  ส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ       
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
และสิ่งมอมเมาต่างๆ 

ร้อยละ 95 

10 โครงการส่งเสริมความ 
สามารถและ
สุนทรียภาพนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 

ร้อยละ 90 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความซาบซ้ึงเห็นคุณค่า
และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์  
วรรณศิลป์ กีฬา 
นันทนาการในระดับดีขึ้น
ไป 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการ 

 

11 11. โครงการคนดีศรี 
ถ.ป.ว. 

1. นักเรียนร้อยละ 90มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี 
คุณลักษณะเป็นลูกที่ดี 
นักเรียนที่ดีและและคนดี
ของสังคม  ระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มี
มนุษย สัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 
ตระหนัก   รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้น
ไปด้าเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

1. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้ 
มี คุณลักษณะเป็นลูกที่ดี 
นักเรียนที่ดีและและคนดีของ
สังคม   
3. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้ 
มีมนุษย์ สัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
 4. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้ 
ตระหนัก   รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้
ด้าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 90 

12 โครงการมุ่งสู่โรงเรียนใน
ฝัน (โรงเรียนดีประจ้า
อ้าเภอ) 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์และเป็น
ระบบระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถ ในการ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ทักษะในการท้างาน รัก
การท้างาน สามารถท้างาน 

1. จัดกิจกรรมให้ นักเรียน มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ 
2. จัดกิจกรรมให้ นักเรียน มี
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
3. จัดกิจกรรมให้ นักเรียน มี
ทักษะในการท้างาน รักการ
ท้างาน สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 75 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ร่วมกับผู้อ่ืนได้ระดับดีขึ้น
ไป 

  

13 โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. มีการด้าเนินงานตาม
ขั้นตอนวิธีการของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ
ทุกรายการ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไปได้รับ การแก้ไขและ
พัฒนา 

1. ด้าเนินงานตามขั้นตอน
วิธีการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบทุกรายการ 
2. ส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้
ได้รับ การแก้ไขและพัฒนา 

ร้อยละ 80 

14 โครงการพัฒนา
สัมฤทธิผลทางการเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้น
ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้น
ไปมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
สมรรถนะที่ส้าคัญตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

1. พัฒนา ส่งเสริม ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
2. พัฒนา ส่งเสริม นักเรียนให้มี
ผลการทดสอบระดับชาติตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 
3. พัฒนา ส่งเสริม นักเรียนให้ 
มีสมรรถนะที่ส้าคัญตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 
4. พัฒนา ส่งเสริม นักเรียนให้ 
มีความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก้าหนด 

ร้อยละ 70 

15 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันระดับดีขึ้น
ไป 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียน 
สามารถน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจไปใช้ได้ 

ร้อยละ 80 

16 โครงการห้องเรียน

คุณภาพ    
1. ครูร้อยละ 80 จัดการ
เรียนรู้ที่สนองความ 
 

1. ครูจัดกิจกรรมให้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่าง 

ร้อยละ 80 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  แตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับดีขึ้นไป 
2. ครูทุกคนมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 80 สามารถ
วัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและมุ่งเน้น
พัฒนาการผู้เรียนระดับดี  
ขึ้นไป 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้การ
พัฒนาวินัยเชิงบวกใน
ห้องเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ส่งเสริมให้ครูสามารถวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

 

17 โครงการพัฒนาทักษะ
ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและพร้อมรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการคิดขั้นสูง 
4. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะชีวิต 
5. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
1. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จัดกิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนา 
ให้นักเรียน มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ มีทักษะในการคิดขั้น
สูง ทักษะชีวิต และ มีทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จัดกิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนา 
ให้นักเรียน มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือการ
แก้ปัญหา ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
และ มีทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 

ร้อยละ 75 
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  3. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
4. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะ   การคิดขั้นสูง 
5. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะชีวิต 
6. นักเรียนร้อยละ70 มี
ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

  

18 โครงการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและการมีงาน
ท้า 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่ ต้องการเรียนต่อ ได้
เรียนต่อตามความถนัด 
ความสนใจ  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไปมีความรู้  ในอาชีพที่
ตนเองสนใจและมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 

1. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนที่ 
ต้องการเรียนต่อ ได้เรียนต่อ
ตามความถนัด ความสนใจ  
2. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้มี
ความรู้  ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 

ร้อยละ 80 

11. ผลการประเมินตนเองในรอบปีท่ีผ่านมา 

  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

  
   4.67 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง 
                   ประสงค์ 

  
  

 
4 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   
                   ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง   
                   ต่อเนื่อง 

  
  

 
3.75 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
                  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                  สมเหตุผล 

  
  

 
3.50 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม  

                   หลักสูตร 

  
  

 
3.25 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน   
                   สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
                   ต่ออาชีพสุจริต               

  
  

 
4 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

ม      มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 
 

 
 

 

3.78 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

  
  

 
 4.67 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง   
                   ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
  

 
4.33 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
                   เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                  อย่างรอบด้าน 

  
  

 
3.83 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
                    การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
                    ศักยภาพ  

  
   4.67 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                  ของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน  
                  กฎกระทรวง 

  
   4.67 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

   4.5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย              
                    ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
                    ก้าหนดขึ้น 
 
 
 

  

  

 

4.5 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                   และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                   คุณภาพสูงขึ้น     

  

  

 

4 

ค่าเฉล่ีย      4.14 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก  มีค่าเฉล่ีย 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม ต้ังอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ต้าบลโป่งงาม อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปิดสอนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริการจ้านวน 2 
คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เม่ือวันที่ 13 ถึง 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ 
คือ  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครู จ้านวน 20 คน ผู้เรียน จ้านวน 390 คน 
             รวมท้ังสถานศึกษา       มีบุคลากรครู จ้านวน 20 คน จ้านวน 390 คน 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  
น้ าหนัก 
(คะแนน)  

คะแนน 
ท่ีได้  

ระดับ  
คุณภาพ  

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  10.00  9.56 ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  10.00  9.48  ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  10.00  9.52 ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น  10.00  8.80 ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  20.00  7.70 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
               ส้าคัญ  

10.00  9.00 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา 
              สถานศึกษา  

5.00  4.50  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ 
               ต้นสังกัด  
 

5.00  4.71 ดีมาก  
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  
น้ าหนัก 
(คะแนน)  

คะแนน 
ท่ีได้  

ระดับ  
คุณภาพ  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
               และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

5.00  5.00  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  

5.00  5.00  ดีมาก  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา  

5.00  5.00  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00  4.00  ดี  

คะแนนรวม  100.00  82.27  ดี  
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
 
  • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                          ใช่         ไม่ใช่  
  • มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้      ใช่         ไม่ใช่  
            • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่        ไม่ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 

*ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และได้จัดส่งให้กับ
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ภายหลังทางส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาได้แจ้ง สมควรรับรอง

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแล้ว
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้ อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น   
 ผู้เรียน เป็นผู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทท่ีดี  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ เหมาะสม  มี
ความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะตามกลุ่มสาระต่างๆ มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้าน
ภาษาจีน  ท้าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการประกวด แข่งขัน ต่างๆ    
 ครู มีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่   มีความรัก เมตตาต่อศิษย์  ต้ังใจ อุทิศตนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 สถานศึกษา (ผู้บริหาร) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น้าสูง ท้างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการวางแผนกลยุทธ์ 
บริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ท้างานด้วยความมุ่งม่ัน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมเสียง
ตามสาย  กิจกรรมประกวดร้องเพลง  ประชาธิปไตย กิจกรรมการแสดงโต้วาที กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   
 ครู ควรพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้ เรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความต้องการ และความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล  
 สถานศึกษา (ผู้บริหาร)  ควรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท  ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
  
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แคล่วคล่องว่องไว มีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดีดูแลสุขภาพของตนเอง เล่นดนตรีเก่ง 
ได้รับรางวัลเด็กดีศรีเชียงรายจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการอ่านกาพย์ยานี 11 และ
โครงสี่สุภาพ ระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ระดับเหรียญเงินการแข่งขันการตอบปัญหา
สาระศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม ระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับเหรียญเงินการแข่งขันทักษะการอ่านฟังและพูด
ภาษาจีน ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ท้าให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง รู้จักใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้าไปสู่อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ คนดีมีน้้าใจ ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนและ
ท้องถิ่น สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี 
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวม
และส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นลูกที่ดี ดูแลรักใคร่ ห่วงใยพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่
ดี มีความขยันต้ังใจเรียน ไม่สร้างปัญหาในการปกครอง เป็นคนดีของสังคม รู้ คุณค่ามีจิตอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้แหล่ง
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เรียนรู้ คู่ธรรมชาติ ผลการด้าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ท้าให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากยาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาโดยการรักษามาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเ กียรติ หนึ่งแสนครูดี 
สถานศึกษาได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนในฝัน 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการเป็นคนดี 

มีจริยธรรม ครูผู้สอนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดีเด่น หลาย
คนจากคุรุสภา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเองอย่างสม้่าเสมอทุกปีการศึกษา ได้รับการประ
เมนจากต้นสังกัดมีคุณภาพระดับดีมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
การปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะผลการสอบประเมินผลระดับชาติ 

ของสถานศึกษาที่ผ่านมา มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้กับต้องปรับปรุง ยกเว้นสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มี
คุณภาพระดับดี 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

    ไม่มี 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ไม่มี 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

     การพัฒนาด้านการตรวจสอบคุณภาพและความต่อเนื่อง การวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนสนับสนุนแก้ไข  
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
1. โรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ใกล้กับชายแดนพม่า  ท้าให้มีปัญหาในด้านยาเสพติด มีหลายชนเผ่า หลายภาษา ท้าให้เกิด 

ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในด้านการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ซ่ึงในชุมชนมีโรงเรียน  

สอนภาษาจีนอยู่แล้ว  ทางโรงเรียนจะต้องค้านึงถึงคุณภาพการสอนภาษาจีนในโรงเรียนด้วย 
3. คนในชุมชนมีฐานะยากจน มีหลายชนเผ่าส่งบุตรมาเข้าโรง เรียน  มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี 

ความเชื่อ วัฒนธรรม  ศาสนา  และค่านิยม  เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา  
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 จุดเด่น  
1. โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งเรียนรู้  เช่น  มีโรงเรียนสอนภาษาจีน  มีโรงเรียนอาชีวศึกษา  มีวัดถ้้าปลาเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวส่งผลต่อการค้นคว้าทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีกิจกรรมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 
2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
3. โรงเรียนมีการสอนภาษาจีน  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่อยู่รอบ  ๆโรงเรียนได้อย่าง 

หลากหลาย 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผู้เรียน ควรพัฒนาให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง  โดยผ่านกิจกรรมต่าง  ๆเช่น กิจกรรมเสียงตามสาย  
กิจกรรมประกวดร้องเพลง  ประชาธิปไตย กิจกรรมการแสดงโต้วาที  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ครู เนื่องจากผู้เรียนมาจากชนเผ่า
หลายชนเผ่าครูควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องครบวงจร  พัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียน ชุมชน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น สถานศึกษา (ผู้บริหาร) ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองและสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  
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ตอนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 
1. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ด้าน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 ได้แก่  กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ,  กลุ่มงานวิชาการ,  กลุ่มงานกิจการนักเรียน,  กลุ่มงาน
บุคคล,  กลุ่มงานอ้านวยการ,   กลุ่มงานการบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เทคนิคของวงจรคุณภาพ (PDCA) ในกระบวนการบริหาร   

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      

แผนภาพที่ 4   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
  

องค์การบริหารงานนักเรียน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  
และเป็นคนดี  มีน้้าใจโดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

พันธกิจ  
 พัฒนา  ยกระดับ  และจัดการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการมีอาชีพที่
ม่ันคงในอนาคต  เป็นบุคคลที่มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยน้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 2.  ผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561)  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 
 3.  ครูผู้สอนทุกคน  สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความส้าคัญกับพ้ืนฐานและ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
 4.  โรงเรียนสามารถปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  “รู้ ศักยภาพเขา  รู้ศักยภาพเรา  เท่าทัน  และแข่งขัน
ได้” 
 
 เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ 
 
 อัตลักษณ์ 
 คนดี มีน้้าใจ 
 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 
 กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ท่ี 5  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และห้อง
พิเศษต่างๆ ให้มีสภาพที่
เหมาะสม 

1. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และห้อง
พิเศษต่างๆ ทุกแห่ง มีสภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และให้บริการ ในระดับดีมาก 

มฐ.3    ตบช.1-4 
มฐ.11  ตบช.1,3 
มฐ.13  ตบช.1 
 

 2. เพ่ือพัฒนสภาพแวดล้อม
ให้มีความสะอาด สวยงาม   
ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัย 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. บริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สวยงามถูกสุขลักษณะ และมี
ความปลอดภัยในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 

 

2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

  เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

  การด้าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 

มฐ.12  ตบช.1-6 
 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามโครงสร้างการ 
บริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน  
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการการศึกษา 

1. การบริหารจัดการการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารทุกงาน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วม   ในการบริหารจัด
การศึกษา      ตามบทบาทหน้าที่ใน
ระดับดีมาก 
 

มฐ.8  ตบช.1-5 
มฐ.9  ตบช.1-3 
 

4. โครงการพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 

1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
2. เพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่
จ้าเป็นในการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีสื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระใน
ระดับดีมาก 
2. งานตามโครงสร้างการบริหาร 
ทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีสารสนเทศที่จ้าเป็นด้าน
คุณภาพผู้เรียน และด้านการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก 
 
 

มฐ.3    ตบช.1,4 
มฐ.7    ตบช.2,4 
มฐ.11    ตบช.3 
มฐ.13    ตบช.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
  4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีการ

จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับดีขึ้นไป 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
5. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นที่มี
คุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างละ 3 
รายการขึ้นไป 
4. โรงเรียนมีการนิเทศการใช้และพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คน 

มฐ.2   ตบช.1 
มฐ.5   ตบช.1-4 
มฐ.10  ตบช.1-5 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
6. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 

  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น้าที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ระดับดีมาก 
2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การร้อยละ 80 ขึ้นไป 

มฐ.8   ตบช.1-6 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
  3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่าง

เต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผล
การบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 

 

7. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ครู 

  เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการ
จัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปเอาใจใส่   ในการจัดการ
เรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มฐ.7  ตบช.1-9 
มฐ.13  ตบช.1 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
8. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี สุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้้าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน       
 

1. นักเรียนร้อยละ95 ไปมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้้าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีขึ้นไป  
3. การด้าเนินงานโครงการมีคุณภาพ
ระดับดีมากขึ้นไป      

มฐ.1    ตบช.1-3 
มฐ.11   ตบช.2 
 

9. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดและ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัย 

  เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจาก
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมา
ต่างๆ 
 

  นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัย
จากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมาต่างๆใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.1    ตบช.1-3 
 

10. โครงการ
ส่งเสริมความ 
สามารถและ
สุนทรียภาพ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าและเข้าร่วม 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดี
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซาบซ้ึง
เห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 

มฐ.1    ตบช.4,6 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 กิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 

วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
นันทนาการในระดับดีขึ้นไป 

 

11. โครงการคนดี
ศรี ถ.ป.ว. 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี 
คุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียน
ที่ดีและคนดีของสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  

1. นักเรียนร้อยละ 90มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี คุณลักษณะ
เป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและและคนดีของ
สังคม  ระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับ
ดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปด้าเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  
 

มฐ.1    ตบช.5 
มฐ.2    ตบช.1-4 
มฐ.14  ตบช.1-2 
 
 
 

12. โครงการมุ่งสู่
โรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจ้า
อ้าเภอ) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การท้างาน รักการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
ระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการ
ท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.3    ตบช.1-4 
มฐ.4    ตบช.2-4 
มฐ.6    ตบช.1-3 
 
 

13. โครงการ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

  เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีการด้าเนินงานตามขั้นตอนวิธีการ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุก
รายการ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับ การ
แก้ไขและพัฒนา 
 
 

มฐ.10    ตบช.6 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
14. โครงการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
ทางการเรียน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
นักเรียนที่ส้าคัญตามหลักสูตร 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนของนักเรียน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลการ
ทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะที่
ส้าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

มฐ.3    ตบช.1-4 
มฐ.4    ตบช.1-4 
มฐ.5    ตบช.1-4 
 

15. โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันระดับดีขึ้นไป 

มฐ.2    ตบช.1-4 
มฐ.14    ตบช.1-
2 
มฐ.15    ตบช.1-
2 
 

16. โครงการ

ห้องเรียนคุณภาพ    
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมการใช้วินัย   เชิง
บวกในห้องเรียน 

1. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับดีขึ้น
ไป 
2. ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 
1 เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 80 สามารถวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้น
พัฒนาการผู้เรียนระดับดี  ขึ้นไป 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้การพัฒนาวินัย   
เชิงบวกในห้องเรียน 

มฐ.7    ตบช.1-9 
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กลยุทธ์ท่ี 5  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
17. โครงการ
พัฒนาทักษะ
ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา
และพร้อมรับ
การเข้าสู่
ประชาคม 
 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 
2 .เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่
ส้าคัญพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการ
คิดขั้นสูง 
4. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะชีวิต5. 
นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
4. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ   การคิด
ขั้นสูง 
5. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะชีวิต6. 
นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

มฐ.2    ตบช.3 
มฐ.6    ตบช.1-4 
มฐ.15  ตบช.1-2 

18. โครงการ    
แนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและ   
การมีงานท้า 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน
ต่อตามความถนัด ความสนใจ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ ต้องการ
เรียนต่อ ได้เรียนต่อตามความถนัด 
ความสนใจ  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้  
ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มฐ.6     ตบช.4 
มฐ.13   ตบช.2 
มฐ.15    ตบช.1-
2 
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ตอนท่ี 3 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและ
ห้องพิเศษต่างๆ ทุกแห่ง มีสภาพที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้บริการ ใน
ระดับดีมาก 
2. บริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ทีส่ะอาด สวยงาม 
ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
ในระดับดีมาก 

1. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องพิเศษต่างๆ ทุกแห่ง มีสภาพที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้บริการ 
ในระดับดีมาก 
2. บริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ทีส่ะอาด สวยงาม 
ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
ในระดับดีมาก 

มฐ.3   ตบช.1-4 
มฐ.11  ตบช.1,3 
มฐ.13  ตบช.1 
 

2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

การด้าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 

การด้าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับ 
ดีมาก 

มฐ.12  ตบช.1-6 
 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. การบริหารจัดการการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารทุกงาน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการศึกษา      
ตามบทบาทหน้าที่ในระดับดีมาก 
 

1. การบริหารจัดการการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารทุกงาน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ในระดับดีมาก 
 

มฐ.8  ตบช.1-5 
มฐ.9  ตบช.1-3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ 

1. โรงเรียนมีสื่อ และเทคโนโลยีที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระในระดับดีมาก 
2. งานตามโครงสร้างการบริหาร 
ทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการ 
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีสารสนเทศที่จ้าเป็น
ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการ
จัดการศึกษาในระดับดีมาก 
4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 
มีการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้
ในระดับดีขึ้นไป 

1. โรงเรียนมีสื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระในระดับดีมาก 
2. งานตามโครงสร้างการบริหาร 
ทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการ 
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีสารสนเทศที่จ้าเป็น
ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก 
4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 88 มี
การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ.3    ตบช.1,4 
มฐ.7    ตบช.2,4 
มฐ.11    ตบช.3 
มฐ.13    ตบช.2 
 

  

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
ในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 80 มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดี
ขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างละ 3 รายการขึ้นไป 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นที่
มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 88 มีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างละ 4 
รายการขึ้นไป 
4. โรงเรียนมีการนิเทศการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

มฐ.2  ตบช.1 
มฐ.5  ตบช.1-4 
มฐ.10 ตบช.1-5 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 4. โรงเรียนมีการนิเทศการใช้
และพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 

เรียนรู้ของครูทุกคน  

  
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
6. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้น้าที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลาในระดับดีมาก 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหาร การ
จัดการศึกษาในระดับดีมาก 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้น้าที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลาในระดับดีมาก 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหาร การ
จัดการศึกษาในระดับดีมาก 

มฐ.8   ตบช.1-6 
 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพครู 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป          
ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปเอาใจใส่   
ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

1. ครูร้อยละ 70 ขึ้นไป          
ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปเอาใจใส่   
ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 88 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาในระดับดี 

มฐ.7  ตบช.1-9 
มฐ.13  ตบช.1 
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กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
8. โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1. นักเรียนร้อยละ 95 ไปมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป  
3. การด้าเนินงานโครงการมี
คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป      

1. นักเรียนร้อยละ 95 ไปมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป  
3. การด้าเนินงานโครงการมี
คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป      

มฐ.1    ตบช.1-3 
มฐ.11   ตบช.2 
 

9. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดและเสริมสร้าง
ความปลอดภัย 

  นักเรียนร้อยละ 95 มีความ
ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ       
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และ
สิ่งมอมเมาต่างๆในระดับดีขึ้นไป 

  นักเรียนร้อยละ 95 มีความ
ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ       
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และ
สิ่งมอมเมาต่างๆในระดับดีขึ้นไป 

มฐ.1    ตบช.1-3 
 

10. โครงการส่งเสริม
ความ สามารถและ
สุนทรียภาพนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะดนตรี นาฏศิลป์  
วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะดนตรี นาฏศิลป์  
วรรณศิลป์ กีฬา นันทนาการใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.1    ตบช.4,6 
 

11. โครงการคนดีศรี 
ถ.ป.ว. 

1. นักเรียนร้อยละ 90มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี 
คุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่
ดีและและคนดีของสังคม  ระดับ
ดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษย  

1. นักเรียนร้อยละ 90มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี 
คุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่
ดีและและคนดีของสังคม  ระดับ
ดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์  

มฐ.1    ตบช.5 
มฐ.2    ตบช.1-4 
มฐ.14    ตบช.1-2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 สัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก   
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  

สัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก   
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  
 

 

12. โครงการมุ่งสู่
โรงเรียนในฝัน (โรงเรียน
ดีประจ้าอ้าเภอ) 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดี
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะใน
การท้างาน รักการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดี
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะใน
การท้างาน รักการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.3    ตบช.1-4 
มฐ.4    ตบช.2-4 
มฐ.6    ตบช.1-3 
 
 

13. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. มีการด้าเนินงานตามขั้นตอน
วิธีการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบทุกรายการ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้รับ การแก้ไขและพัฒนา 

1. มีการด้าเนินงานตามขั้นตอน
วิธีการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบทุกรายการ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้รับ การแก้ไขและพัฒนา 

มฐ.10    ตบช.6 
 

14. โครงการพัฒนา
สัมฤทธิผลทางการเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
 
 
 
 
 

มฐ.3    ตบช.1-4 
มฐ.4    ตบช.1-4 
มฐ.5    ตบช.1-4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผล

การทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
สมรรถนะที่ส้าคัญตามหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 

2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผล
การทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
สมรรถนะที่ส้าคัญตามหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 

 

15. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

มฐ.2   ตบช.1-4 
มฐ.14  ตบช.1-2 
มฐ.15  ตบช.1-2 
 

16. โครงการห้องเรียน

คุณภาพ    
1. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ที่
สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลระดับดีขึ้นไป 
2. ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 80 สามารถวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
มุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียนระดับดี  
ขึ้นไป 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้การพัฒนา
วินัยเชิงบวกในห้องเรียน 

1. ครูร้อยละ 70 จัดการเรียนรู้ที่
สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลระดับดีขึ้นไป 
2. ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 70 สามารถวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
มุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียนระดับดี  
ขึ้นไป 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้การพัฒนา
วินัยเชิงบวกในห้องเรียน 

มฐ.7    ตบช.1-9 
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กลยุทธ์ท่ี 5  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
17. โครงการพัฒนา
ทักษะตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาและ
พร้อมรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การคิดขั้นสูง 
4. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ
ชีวิต 
5. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือการ
แก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ 
4. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ   
การคิดขั้นสูง 
5. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ
ชีวิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นักเรียนร้อยละ75 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การคิดขั้นสูง 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ชีวิต 
5. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือการ
แก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
 

มฐ.2    ตบช.3 
มฐ.6    ตบช.1-4 
มฐ.15  ตบช.1-2 
มฐ.2    ตบช.3 
มฐ.15  ตบช.1-2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 6. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 

3. นักเรียนร้อยละ70 มีทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 

 

18. โครงการ 
แนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและการมี
งานท้า 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ 
ต้องการเรียนต่อ ได้เรียนต่อตาม
ความถนัด ความสนใจ  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความรู้  ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ 
ต้องการเรียนต่อ ได้เรียนต่อตาม
ความถนัด ความสนใจ  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความรู้  ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 

มฐ.6     ตบช.4 
มฐ.13   ตบช.2 
มฐ.15  ตบช.1-2 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย 
        สม่้าเสมอ    305 353 86.4 0.5 0.43 4 ดีมาก 

1.2  มีน้้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
        ตามเกณฑ์มาตรฐาน    

310 353 87.82 0.5 0.44 4 ดีมาก 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
       ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย  
       อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ    

320 353 90.65 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
        อย่างเหมาะสม  

255 353 72.24 1 0.72 3 ดี 

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น    260 353 73.65 1 0.74 3 ดี 
1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
        ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม   
        จินตนาการ     

300 353 84.99 1 0.85 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน 5 4.09 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการส่งเสริม 
  สุขภาพอนามัย 
- โครงการป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพ 
  ติดและเสริมสร้าง 
  ความปลอดภัย 
- โครงการส่งเสริม 
  ความสามารถและ 
  สุนทรียภาพนักเรียน 
- โครงการคนดีศรี  
  ถ.ป.ว. 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ  โดยจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ  
เช่น สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในชุมนุมต่าง 
 ๆ ตลอดจนมีโครงการ

จ้านวน 4 โครงการ  ซ่ึงมี
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เช่น 
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด  กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย  

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ ตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 1 ในระดับดี
มาก 

โรงเรียนวางแผนที่จะ
เสริมสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาจากหน่วยงาน องค์กร 
ชุมชนภายนอก เพ่ือแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 กิจกรรมประกวดร้องเพลง

และดนตรี  กิจกรรมของ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE กิจกรรม
ศิลปะการแสดงและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
กิจกรรมแข่งขัน
ความสามารถและทักษะ
ทางวิชาการ กิจกรรม
ประกวดคนดีศรี ถ.ป.ว. เป็น
ต้น 

  

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 311 353 88.10 2 1.76 4 ดีมาก 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
       พระคุณ 

310 353 87.82 1 0.88 4 ดีมาก 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 314 353 88.95 1 0.89 4 ดีมาก 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
      สิ่งแวดล้อม 

311 353 88.10 1 0.88 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.41 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 
 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  หลักสูตรและการ 
  จัดการเรียนรู้ 
- โครงการคนดีศรี  
  ถ.ป.ว 
- โครงการพัฒนา 
  ทักษะตามนโยบาย 
  ปฏิรูปการศึกษาและ 
  พร้อมรับการเข้าสู่  

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และจัด
กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ  เช่น กิจกรรมหน้าเสา 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 2 
ในระดับดีมาก 

โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่าง
ยั่งยืน  โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
อย่างสม้่าเสมอ  ต่อเนื่อง  และ
มีการยกย่องชมเชยเพ่ือให้
ก้าลังใจแก่นักเรียน 
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(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ประชาคมอาเซียน 
- โครงการส่งเสริม 
  การเรียนรู้ตามหลัก   
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

ธง  กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม
จิตอาสา-จิตสาธารณะ 
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วัน
ไหว้ครู  กิจกรรมการเรียนรู้
สู่อาเซียน กิจกรรมการ
แสดงของชาติพันธ์ต่าง  ๆ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การ และการจัดการเรียนรู้
ตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

  

 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
        จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง  ๆรอบตัว 

310 353 87.82 2 1.76 4 ดีมาก 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค้าถาม 
        เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

315 353 89.24 1 0.89 4 ดีมาก 

3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
        เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

314 353 88.95 1 0.89 4 ดีมาก 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน 312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 
เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.42 4 ดีมาก 

 
ร่องรอย/ความพยายาม 
 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนาอาคาร 
  สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาสื่อ  
  เทคโนโลยี สารสนเทศ 
  และการจัดการความรู้ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนา
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ให้มีคุณภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือให้ 
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(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนาสัมฤทธิ 
  ผลทางการเรียน 
- โครงการโรงเรียนในฝัน 
 (โรงเรียนดีประจ้าอ้าเภอ) 

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  
เช่น การเรียนรู้แบบ
โครงงาน การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
ต้น  นอกจากนี้ยังจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน กิจกรรมน้าเสนอ
ผลงานโรงเรียนในฝัน 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
โดยโรงเรียนได้ท้าการ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือให้บริการแก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ 

รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 3 ในระดับดี
มาก 

ผู้เรียนได้ใช้ในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู และ 
      สื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
      ของตนเอง 

310 353 87.82 2 1.76 4 ดีมาก 

4.2 น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ 
       วิธีการของตนเอง 

300 353 84.99 1 0.85 4 ดีมาก 

4.3 ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
       โดยมีเหตุผลประกอบ 

312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 
       ภาคภูมิใจ 

298 353 84.42 1 0.84 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.33 4 ดีมาก 
 



48 
 

 

ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจ้าอ้าเภอ) 
- โครงการพัฒนาสัมฤทธิ 
  ผลทางการเรียน 
- โครงการส่งเสริม 
  การเรียนรู้ตามหลัก   
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ  เช่น การ
เรียนรู้แบบโครงงาน การ
เรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คิด  วิเคราะห์และเขียน  
กิจกรรมน้าเสนอผลงาน
โรงเรียนในฝัน เป็นต้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสม
เหตุผลตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 4 ในระดับดี 

โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้ครูจัดวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมี
สติสมเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
 

 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
       เป็นไปตามเกณฑ์ 

210 353 59.49 1 0.59 3 ดี 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร 
       เป็นไปตามเกณฑ์ 

208 353 58.92 1 0.59 3 ดี 

 จ ำ น ว น น. .ร. / ค รู ที่ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ 3 ขึ้ น ไ ป จ ำ น ว น น. ร. / ค รู ทั้ ง ห ม ด      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่า
น้้าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
       เป็นไปตามเกณฑ์ 

315 353 89.24 2 1.78 4 ดีมาก 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 45 120 37.50 1 0.38 2 พอใช้ 
เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 3.34 3 ดี 

 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  หลักสูตรและการ 
  จัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาสัมฤทธิ 
  ผลทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่
จ้าเป็นตามหลักสูตร โดย
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  และพัฒนาครูให้
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะที่จ้าเป็น
ตามทีห่ลักสูตรต้องการ 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่
จ้าเป็นตามหลักสูตรตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 5 ใน
ระดับดี 

โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้ครูน้าผลจากการวัดและ
ประเมินผลในระดับต่าง  ๆ มา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่างๆ  เพ่ือยกระดับความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ    315 353 89.24 2 1.78 4 ดีมาก 
6.2 ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ 
       ภูมิใจในผลงานของตนเอง    

315 353 89.24 1 0.89 4 ดีมาก 

6.3 ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้    310 353 87.82 1 0.88 4 ดีมาก 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 
       เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ    

312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.43 4 ดีมาก 
 



50 
 

 

ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการพัฒนา   
  สัมฤทธิผลทาง 
  การเรียน 
- โครงการพัฒนา 
  ทักษะตามนโยบาย  
  ปฏิรูปการศึกษาและ 
  พร้อมรับการเข้าสู่ 
  ประชาคมอาเซียน 
- โครงการแนะแนว   
  เพ่ือการศึกษาและ 
  การมีงานท้า 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการท้างาน รัก
การท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
บูรณาการ เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริม เช่น กิจกรรม
ทักษะชีวิติ กิจกรรม
องค์การบริหารงานนักเรียน 
กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรม
งานอาชีพ  กิจกรรม
กาดหม้ัว กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมสืบค้น เป็นต้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีทักษะในการท้างาน 
รักการท้างาน สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 6 
ในระดับดีมาก 

โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  นอก
ห้องเรียนและนอกโรงเรียนให้
มากขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนมีโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น  สามารถ
เชือ่มโยงแนวคิดไปสู่การ
ประกอบอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
7.1 ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน 
       ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์     

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 
       ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
       เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน    

19 22 86.36 1 0.86 4 ดีมาก 

7.3 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
      ความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการ 
        ทางสติปัญญา    

15 22 68.18 2 1.36 3 ดี 

7.4 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 
      การน้าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
      บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

19 22 86.36 1 0.86 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่

อยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
      พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
      ที่หลากหลาย 

15 22 68.18 1 0.68 3 ดี 

7.6 ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
      ให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ 
      ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

17 22 77.27 1 0.77 4 ดีมาก 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
      เรียนรู้ในวิชาที่ตนชอบและใช้ผลในการ 
      ปรับการสอน 

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

7.8 ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ด ีและ 
         เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

19 22 86.36 1 0.86 4 ดีมาก 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ 
      มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 7.85 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนาสื่อ  
  เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ และการ 
  จัดการความรู้  
- โครงการพัฒนา 
  คุณภาพครู 
- โครงการห้องเรียน 
  คุณภาพ 
 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาโดยการจัดท้า
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
โดยเน้นให้มีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล การแนะน้า
ให้ค้าปรึกษาแก่นักเรียน 
และการเสริมสร้างวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่
ตนเอง เป็นต้น  นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมให้ครู
ได้รับการพัฒนา เช่น การ
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษา    ดูงาน เป็นต้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 7 ใน
ระดับดีมาก 

  โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้ครูได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
ในส่วนที่ยังต้องปรับปรุง เช่น 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา การ
วัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอนเป็นต้น 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิด 
        ริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจัิย 
      เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  4.00 2 2.00 4 ดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ 
      บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ใน 
      แผนปฏิบัติการ 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      ให้พร้อมรับการกระจายอ้านาจ 

  4.00 2 2.00 4 ดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
       ผลการบริหารจัดการศึกษา 

  5.00 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
        และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
        และเต็มเวลา 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 9.92 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  คุณภาพผู้บริหาร 
  สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้
ผู้บริหารพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านการบริหาร และด้าน
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะสายงาน โดย
การเข้ารับ การประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เป็นต้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 8 ใน
ระดับดีเยี่ยม เป็น
สถานศึกษาต้นแบบในการ
ฝึกประสบการณ์ของ
ผู้บริหาร 

  โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นในส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ การใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ้านาจ 

 



53 
 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ 
      หน้าที่ตามที่ระเบียบก้าหนด 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม  
      ดูแล และขับเคลื่อน การด้าเนินงานของ 
      สถานศึกษา 

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
      พัฒนาสถานศึกษา 

  4.00 2 1.86 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.76 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพการ   
  บริหารจัดการ 
  การศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ้านาจ  มี
การประชุมอย่างเป็น
ทางการ และมีการพบปะ 
ปรึกษา หารือ อย่างไม่เป็น
ทางการอย่างสม้่าเสมอ 
นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาใน
ทุกด้าน 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 9 ใน
ระดับดีมาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
โดยเน้นความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก 
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ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ี

ท า) 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการพัฒนา 
  หลักสูตรและการ 
  จัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาระบบ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีพัฒนาจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน โดยมีการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนา
ครูให้ปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการ
นิเทศภายในอย่างสม้่าเสมอ 
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

จากการพัฒนาด้วย
วิธีการต่างๆ ดังกล่าว  
ส่งผลให้สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 10 
ในระดับดี 

  โรงเรียนมีการวางแผนที่
จะพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น และ
พัฒนานาให้มีการนิเทศ
ภายใน 100% 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
        สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  4.00 2 1.90 4 ดีมาก 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู้้เรียนเลอืก 
            เรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

  4.00 2 1.85 4 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ 
          ตอบสนองความต้องการความสามารถ  
          ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
          ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ 
          ด้วยตนเอง 

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และ 
          น้าผล ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
          สม่้าเสมอ  

  3.00 2 1.30 3 ดี 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 
          ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  4.00 2 1.79 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 8.64 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  
          สะอาดและปลอดภัย  

  4.00 4 3.50 4 ดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
            และความปลอดภัยของผู้เรียน 

  4.00 3 2.50 4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
        ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  4.00 3 2.80 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 8.80 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ี
ท า) 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการพัฒนา 
  อาคารสถานที่และ 
  แหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาสื่อ 
  เทคโนโลยี    
  สารสนเทศและการ 
  จัดการความรู้ 
- โครงการส่งเสริม 
  สุขภาพอนามัย 
- โครงการเสริมสร้าง 
  ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนได้จัดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมี
กิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ  กิจกรรม
พัฒนาห้องสมุด กิจกรรม
สวมหมวกนิรภัย 100% 
กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร 
ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมได้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงาน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

  จากการพัฒนาด้วย
วิธีการที่หลากหลายและ
มีความเหมาะสม  ส่งผล
ให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 11 ในระดับ
ดีมาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
การบริการให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการ
จัดสร้างห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสม และเพียงพอทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   4.00 1 0.85 4 ดีมาก 
12.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
           การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
           ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4.00 1 0.89 4 ดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
        สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  3.00 1 0.76 3 ดี 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
          ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
          สถานศึกษา 

  4.00 0.5 0.45 4 ดีมาก 

12.5 น้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
        ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  4.00 0.5 0.48 4 ดีมาก 

12.6 จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงาน 
        ประเมินคุณภาพภายใน 

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.33 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีการจัดท้า
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
โดยด้าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ให้สอดรับกับเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ และเป็นไป
ตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  มีการ
ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุก
องค์ประกอบ 

จากการพัฒนาที่เป็นไป
อย่างสม้่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง มี
คุณภาพตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 12 ในระดับ
ดีมาก  
 

โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน มีคุณภาพ
ในระดับที่สูงขึ้นในทุก
องค์ประกอบ  ทั้งนี้โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
         สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
         ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ 
         พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
         สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  3.00 5 3.65 3 ดี 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
         สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
         ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  5.00 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 8.65 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ี

ท า) 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการพัฒนา 
  อาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี    
  สารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
การรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอก
สถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้
ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา ในขณะเดียวกันก็มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย สวนจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ ฯลฯ 

จากการพัฒนาด้วย
วิธีการดังกล่าวที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์
ในมาตรฐานที่ 13 ใน
ระดับดีมาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
          ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
          ของสถานศึกษา 

  4.00 3 2.50 4 ดีมาก 

14.2 ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
         เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
         สถานศึกษา  

  4.00 2 1.79 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.29 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการคนดีศรี  
  ถ.ป.ว. 
- โครงการส่งเสริมการ 
  เรียนรู้ตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนตามค้าขวัญ
โรงเรียน กิจกรรมจิต
อาสา-จิตสาธารณะ 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนนี้มีรัก
ปลูกผักแบ่งปัน กิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการ 
ฯลฯ  
 

จากการพัฒนาด้วย
กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ 
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 14 ในระดับ
ดีมาก  
 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น ที่ก้าหนดขึ้น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ้า
นว

น น
..ร.

/ครู
 ที่อ

ยู่
ใน

ระ
ดับ

 3 
ขึ้น

ไป
 

จ้า
นว

น น
.ร./

ครู
ทั้ง

หม
ด 

 
ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

 
ค่า

น้้าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง 
         นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
         การศึกษา   

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

15.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   4.00 2 1.60 4 ดีมาก 
เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.00 4 ดีมาก 

 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  ทักษะตามนโยบาย  
  ปฏิรูปการศึกษาและ 
  พร้อมรับการเข้าสู่ 
  ประชาคมอาเซียน 
- โครงการแนะแนว   
  เพ่ือการศึกษาและ 
  การมีงานท้า 
- โครงการส่งเสริมการ 
  เรียนรู้ตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีการโครงการ 
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเน้น
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามจุดเน้นการ
ปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง อย่าง
หลากหลาย เช่น ทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ ทักษะในการคิด
ขั้นสูง ทักษะชีวิต และ
ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ฯลฯ 

จากการพัฒนาด้วย
วิธีการที่หลากหลายและ
มีความเหมาะสม  ส่งผล
ให้การด้าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายตามเกณฑ์
ในมาตรฐานที่ 15 ใน
ระดับดีมาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
พัฒนาผลการด้าเนินงานให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน 
และภาษาเพ่ือนบ้าน
อาเซียน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

  
  

 
4.09 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง 
                  ประสงค์ 

  
  

 
4.41 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
                    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
  

 
4.42 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                   สมเหตุผล 

  
  

 
4.33 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร   
   3.34 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถ 
                    ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต               

  
  

 
4.43 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

ม      มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 
 

 
 

 

7.85 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
  

 
 9.92 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน       
                   ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

  
  

 
4.76 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                   และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  
  

 
8.64 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ  
                    บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

  
  

 
8.80 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

คะแนนท่ี
ได้ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                   สถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

  
   4.33 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

   8.65 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย              
                    ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น 

  
   4.29 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

  

   4.00 

รวม      86.26 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก  มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  4 
 
4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 4.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2556 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....1...ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 95 8 3 9 11 9 16 11 28 55 57.89 
คณิตศาสตร์ 95 18 12 9 15 17 12 7 5 24 25.26 
วิทยาศาสตร์ 95 4 6 27 26 17 7 6 2 15 15.79 
สังคมศึกษา ฯ 95 18 7 9 10 15 9 10 17 36 37.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 95 4 2 16 36 26 9 2  11 11.58 
ศิลปะ 95 26 6 10 5 11 20 14 3 37 38.95 
การงานอาชีพฯ 95 6 11 22 31 15 10   10 10.53 
ภาษาต่างประเทศ 95 11 7 11 12 8 17 16 13 46 48.42 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี .....1....ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 86 9 12 7 11 8 4 10 25 39 45.35 
คณิตศาสตร์ 86 6 3 16 19 16 12 6 8 26 30.23 
วิทยาศาสตร์ 86 6 7 16 11 9 22 11 4 37 43.02 
สังคมศึกษา ฯ 86 23 8 7  9 6 6 27 39 45.35 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86 3 3 3 4 7 6 4 56 66 76.75 
ศิลปะ 86 18 7 2 6 5 12 23 13 48 55.81 
การงานอาชีพฯ 86 7 4 12 17 18 11 6 11 28 32.56 
ภาษาต่างประเทศ 86 5 7 12 21 18 13 1 9 23 26.74 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....2...ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 78 7 12 6 12 17 14 6 4 24 30.77 
คณิตศาสตร์ 78 13 5 15 12 11 11 7 4 22 28.21 
วิทยาศาสตร์ 78 17 7 5 4 4   1 1 1.28 
สังคมศึกษา ฯ 78 24 4 6 10 8 5 9 12 26 33.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78 3 1 5 11 32 20 5 1 26 33.33 
ศิลปะ 78 8   4 9 11 13 33 57 73.08 
การงานอาชีพฯ 78 6 7 11 19 21 12 1 1 14 17.95 
ภาษาต่างประเทศ 78 12 2 5 15 10 8 11 15 34 43.59 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....2.....ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 69 5 2 5 14 7 18 8 10 36 52.17 
คณิตศาสตร์ 69 14 9 9 8 7 8 5 9 22 31.88 
วิทยาศาสตร์ 69 35 10 10 8 3 2  1 3 4.35 
สังคมศึกษา ฯ 69 3 22 8 7 11 9 4 5 18 26.09 
สุขศึกษาและพลศึกษา 69 1 3 6 7 12 1 4 35 40 57.97 
ศิลปะ 69 25 8 2 6 5 7 11 5 23 33.33 
การงานอาชีพฯ 69 7 5 6 15 13 16 1 6 23 33.33 
ภาษาต่างประเทศ 69 5 9 6 9 10 12 4 14 30 43.48 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            

 
 

  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ...3.....ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 86  3 9 10 18 20 9 17 46 53.49 
คณิตศาสตร์ 86  3 10 13 15 23 13 9 45 52.33 
วิทยาศาสตร์ 86 23 7 8 15 9 16 4 4 24 27.91 
สังคมศึกษา ฯ 86 16 13 8 19 3 9 8 10 27 31.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86     3 18 29 36 83 96.51 
ศิลปะ 86    3 13 9 18 43 70 81.40 
การงานอาชีพฯ 86 3 4 18 25 18 10 6 2 18 20.93 
ภาษาต่างประเทศ 86 19 8 12 13 8 12 6 8 26 30.23 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... 86           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....3.....ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 84  1 2 7 13 22 16 23 61 72.62 
คณิตศาสตร์ 84 3 45 10 6 8 3 4 5 12 14.29 
วิทยาศาสตร์ 84 2 21 10 16 13 11 4 7 22 26.19 
สังคมศึกษา ฯ 84 1 13 7 10 16 12 12 13 37 44.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 84  21 16 23 12 10 2  12 14.29 
ศิลปะ 84 4 22 3 6 5 9 11 24 44 52.38 
การงานอาชีพฯ 84 2 4 6 11 18 25 14 4 43 51.19 
ภาษาต่างประเทศ 84 4 31 5 12 7 7 8 10 25 29.76 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            

 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....4....ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 34  1 4 6 8 8 2 5 15 44.12 
คณิตศาสตร์ 34 3 4 8 2 7 4 3 3 10 29.41 
วิทยาศาสตร์ 34 2 1 3 5 7 9 3 4 16 47.06 
สังคมศึกษา ฯ 34 4 4 9 5 6 2 4  6 17.65 
สุขศึกษาและพลศึกษา 34 1 3 1 3 2 8 6 10 24 70.59 
ศิลปะ 34       3 31 34 100 
การงานอาชีพฯ 34 1 2 1 4 7 15 4  19 55.88 
ภาษาต่างประเทศ 34 5 3 4 5 2 6 5 4 15 44.12 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....4.....ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 30   7 12 2 6 3  9 30.00 
คณิตศาสตร์ 30 6 4 2 4 3 4 5 2 11 36.67 
วิทยาศาสตร์ 30 2 4 9 5 8 1 1  2 6.67 
สังคมศึกษา ฯ 30 4 3 2 7 3 5 5 1 11 36.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30  1 3 7 5 9 2 3 14 46.67 
ศิลปะ 30 4 5  1 1 4 13 2 19 63.33 
การงานอาชีพฯ 30  1  1 3 7 3 15 25 83.33 
ภาษาต่างประเทศ 30  6 2 5 6 3 4 4 11 36.67 
รายวิชาเพ่ิมเติม......            

 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....5....ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 31   1 3 4 12 10 1 23 74.19 
คณิตศาสตร์ 31  9 3 5 4 2 2 6 10 32.26 
วิทยาศาสตร์ 31    1 9 13 5 3 21 67.74 
สังคมศึกษา ฯ 31     1 3 12 15 30 96.77 
สุขศึกษาและพลศึกษา 31      1 6 24 31 100 
ศิลปะ 31       2 29 31 100 
การงานอาชีพฯ 31    1 8 10 6 6 22 70.97 
ภาษาต่างประเทศ 31  1 7 8 6 6 3  9 29.03 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... 31           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....5...ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 31 1 3 1 6 7 2 4 7 13 41.94 
คณิตศาสตร์ 31 1 1 7 5 3 4 4 6 14 45.16 
วิทยาศาสตร์ 31 3 1 2 3 8 8 1 5 14 45.16 
สังคมศึกษา ฯ 31 2  1 3 7 3 12 3 18 58.06 
สุขศึกษาและพลศึกษา 31   2 4 8 9 5 3 17 54.84 
ศิลปะ 31 1 1 1 2 4 7 12 3 22 70.97 
การงานอาชีพฯ 31 2 3 2 2 3 7 7 5 19 61.29 
ภาษาต่างประเทศ 31 3 1 7 5 6 5 1 3 9 29.03 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... 31           

 
 

  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....6....ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 36   3 2 4 9 13 5 27 75.00 
คณิตศาสตร์ 36  1 7 11 9 4 4  8 22.22 
วิทยาศาสตร์ 36 2 1  5 9 8 6 5 19 52.78 
สังคมศึกษา ฯ 36 1 4 1 3 9 12 5 1 18 50.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 36       13 23 36 100 
ศิลปะ 36        36 36 100 
การงานอาชีพฯ 36 2 2 2   7 16 7 30 83.33 
ภาษาต่างประเทศ 36 5 9 5 6 2 6 1 2 9 25.00 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... 36           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ....6.....ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จ้านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ้านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 36   3 4 5 12 7 5 24 66.67 
คณิตศาสตร์ 36  10 5 6 7 6  2 8 22.22 
วิทยาศาสตร์ 36  1 1 12 10 8   8 22.22 
สังคมศึกษา ฯ 36  10 3 5 5 7 4 2 13 36.11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 36    3 7 10 12 4 26 72.22 
ศิลปะ 36  4  2 2 4 4 20 28 77.78 
การงานอาชีพฯ 36  4  9 13 10   10 27.78 
ภาษาต่างประเทศ 36  11 5 9 5 4 1 1 6 16.67 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... 36           

 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สาระวิชา จ้านวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 84 44.74 11.42     
คณิตศาสตร์ 84 22.15 7.91     
วิทยาศาสตร์ 84 35.21 7.65     
สังคมศึกษาฯ 84 41.07 10.43     
ภาษาอังกฤษ 84 29.05 7.93     
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

84 58.84 10.20     

ศิลปะ 84 41.73 8.53     
การงานอาชีพฯ 84 43.45 11.95     
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระวิชา จ้านวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 36 45.42 9.49     
คณิตศาสตร์ 36 15.69 5.19     
วิทยาศาสตร์ 36 28.50 4.84     
สังคมศึกษาฯ 36 30.73 5.00     

ภาษาอังกฤษ 36 23.03 6.31     
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

36 59.44 8.77     

ศิลปะ 36 27.58 7.22     
การงานอาชีพฯ 36 48.78 8.97     

 
* ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ้ากัดล่าง 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จ้านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ 64 27.46 8.91 27.46    
ภาษาไทย 64 41.84 12.05 41.84    
วิทยาศาสตร์ 64 29.75 7.19 29.75    
ภาษาอังกฤษ 64 26.63 6.99 26.63    
สังคมศึกษา ฯ 64 36.06 9.13 36.06    

ฯลฯ        
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 4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ชั้น 
จ้านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 89 66 21 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 28 37 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 50 31 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 30    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31 25 1 5  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 28 8   

รวม 339 227 98 14  
เฉลี่ยร้อยละ  66.96 28.91 4.13  

 
 

 4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ชั้น จ้านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 89 21 35 33  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 9 56 3 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 28 29 27  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 7 16 7  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31 4 26 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 19 17   

รวม 339 88 179 71 1 
เฉลี่ยร้อยละ  25.96 52.80 20.94 0.29 
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 4.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ชั้น 
จ้านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 89 88 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 68 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 84  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 30  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31 31  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 36  

รวม 339 337 2 
เฉลี่ยร้อยละ  99.41 0.59         

     

      4.6 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

   1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร            
           ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร  ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าหนด 
   2) ด้านความสามารถในการคิด            

           ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด  ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าหนด 
   3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา            

           ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์
ทีส่ถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าหนด 
   4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            

           ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าหนด 
   5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี            

           ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าหนด 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255 6 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ    
ดีมาก  โดยมีผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีมาตรฐานที่ 1,2,3, และ6 มีคุณภาพ
อยู่ในในระดับดีมาก   
            1.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีมาตรฐานที่ 8 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม    
          1.3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 1.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 1.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3. โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดและเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและเห็นความส้าคัญ 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5. โครงการคนดีศรี ถ.ป.ว. - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและเห็นความส้าคัญ 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

6. โครงการส่งเสริมความสามารถและ
สุนทรียภาพนักเรียน 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
- ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
1. โครงการพัฒนาทักษะตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาและพร้อมรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความตระหนักและไม่เห็นความส้าคัญ 
- ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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2. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านทักษะความสามารถตามกลุ่มสาระต่าง ๆ  ครูได้รับการสนับสนุน
และพัฒนา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
  จุดท่ีควรพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่าสม้่าเสมอและต่อเนื่อง และควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน
ถึงผลการพัฒนาที่มีต่ออนาคตของตน 

 2. ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น  ผู้บริหารมีภาวะผูน้้าและความสามารถในการบริการจัดการศึกษาของ มีคุณธรรม จริยธรรมและการ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการจัดโครงสร้างและระบบบริหารด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่องมีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมผูเ้รียนให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
  จุดท่ีควรพัฒนา  ควรจัดหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลาย  
และมีการนเิทศการเรียนการสอนอย่างสม้่าเสมอ  

 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น    ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นการน้า วิทยากรจากท้องถิ่นมาให้ความรู้ กับนักเรียนหรือน้านักเรียนออกไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน  ชุมชน   ภาครัฐและเอกชน  ในการจัดแนวทางการพัฒนา  วิถี 
การเรียนรู้ในชุมชนให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น 
  จุดท่ีควรพัฒนา  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความตระหนักส้านึกรักในท้องถิ่นของตน 

 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  จุดท่ีควรพัฒนา  ควรแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การจัด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 5. ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น ผู้บริหารและครูมีความต้ังใจในการจัดมาตรการและกิจกรรมส่งเสริม   
  จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงท้าความเข้าใจกับนักเรียน เพ่ือนักเรียนจะได้ตระหนัก เห็น
ความส้าคัญและปฏิบัติได้ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด้าเนินงานทั้งหมด  มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2555   ดังน้ี 
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ข้อค้นพบท่ีจะต้องพัฒนาต่อไป : 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่าสม้่าเสมอและต่อเนื่อง และควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนถึงผลการพัฒนาที่
มีต่ออนาคตของตน 
 2. ด้านการจัดการศึกษา 
  ควรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม้่าเสมอ  
 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความส้านึกรักในท้องถิ่นของตน 
 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ควรแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. ด้านมาตรการส่งเสริม 
  ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงท้าความเข้าใจกับนักเรียน เพ่ือนักเรียนจะได้ตระหนัก เห็นความส้าคัญและ 
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจนการหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยในการพัฒนา 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 1.  อัตราก้าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
 2.  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ้าเป็นในการจัดการศึกษา  
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ภาคผนวก 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ้าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ประกาศ ค้าสั่งแต่งต้ังคณะท้างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 หลักฐาน ข้อมูลส้าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส้าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม  เห็นชอบรายงานประจ้าปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  สามารถน้าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
 
(นายณรงค์  เขื่อนค้าแสน) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม   
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ประกาศโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
****************************************** 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2553  ที่

ปรับปรุงใหม่ และประกาศ เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.2554  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าว โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  
ดังนี้ 

๑. นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค์  เขื่อนค้าแสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
๓. นางพรรณี  มามาตร์  ครู      กรรมการ 
๔. นางปริศนา  แสนป้อ  ครู      กรรมการ 
๕. นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ ครู      กรรมการ 
๖. นางสาวพัชราภรณ์  ต๊ะนา ครู      กรรมการ 

๗. นายน้าชัย หอมแก่นจัน ครู     กรรมการและเลขานุการ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 
       
                         

(นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
                        ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม 
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หลักฐาน ข้อมูลส้าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส้าคัญ ท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือรับรอง การผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ "โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น” 
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                                         กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
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กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 
 
 
 


