
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
        สม่ าเสมอ    305 353 86.4 0.5 0.43 4 ดีมาก 

1.2  มีน้ าหนัก 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  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน    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/กิจกรรมที่ท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการส่งเสริม 
  สุขภาพอนามัย 
- โครงการป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพ 
  ติดและเสริมสร้าง 
  ความปลอดภัย 
- โครงการส่งเสริม 
  ความสามารถและ 
  สุนทรียภาพนักเรียน 
- โครงการคนดีศรี  
  ถ.ป.ว. 
 
 

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

จ านวน 4 โครงการ  ซึ่งมี
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 



(โครงการ/กิจกรรมที่ท 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 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร 311 353 88.10 2 1.76 4 ดีมาก 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
       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/กิจกรรมที่ท 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
ต่าง  ๆเช่น กิจกรรมหน้าเสา 
ธง 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 2 
ในระดับดีมาก 

โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่าง
ยั่งยืน  โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ  ต่อเนื่อง  และ
มีการยกย่องชมเชยเพ่ือให้
ก าลังใจแก่นักเรียน 



(โครงการ/กิจกรรมที่ท 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 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
        จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  รอบตัว 

310 353 87.82 2 1.76 4 ดีมาก 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถาม 
        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  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 
เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.42 4 ดีมาก 

 
ร่องรอย/ความพยายาม 
 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท 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 



(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนาสัมฤทธิ 
  ผลทางการเรียน 
- โครงการโรงเรียนในฝัน 
 (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง  ๆ
เช่น การเรียนรู้แบบ
โครงงาน การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
ต้น  นอกจากนี้ยังจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานโรงเรียนในฝัน 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
โดยโรงเรียนได้ท าการ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือให้บริการแก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ 

รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 3 ในระดับดี
มาก 

ผู้เรียนได้ใช้ในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟงั และดู และ 
      สื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
      ของตนเอง 

310 353 87.82 2 1.76 4 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ 
       วิธีการของตนเอง 

300 353 84.99 1 0.85 4 ดีมาก 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหา 
       โดยมีเหตุผลประกอบ 

312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 
       ภาคภูมิใจ 

298 353 84.42 1 0.84 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.33 4 ดีมาก 
 
 



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

- โครงการโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 
- โครงการพัฒนาสัมฤทธิ 
  ผลทางการเรียน 
- โครงการส่งเสริม 
  การเรียนรู้ตามหลัก   
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคดิและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
รูปแบบต่าง  ๆ เช่น การ
เรียนรู้แบบโครงงาน การ
เรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คิด  วิเคราะห์และเขียน  
กิจกรรมน าเสนอผลงาน
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 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร   
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
       เป็นไปตามเกณฑ ์

210 353 59.49 1 0.59 3 ดี 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร 
       เป็นไปตามเกณฑ ์

208 353 58.92 1 0.59 3 ดี 

 
 จ า

นว
น น

..ร./
คร

ู ท
ี่อย

ู่ใน
ระดั

บ 3
 ขึ้น

ไป 
จ า

นว
น น

.ร./
คร

ูทั้ง
หม

ด    
คะแนน 

  
ความ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

ที่ได ้ เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

หมาย 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร   
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
       เป็นไปตามเกณฑ ์

315 353 89.24 2 1.78 4 ดีมาก 

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

 
ร่องรอย/ความพยายาม 

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

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร โดย
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  และพัฒนาครูให้
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง  ๆ
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็น
ตามทีห่ลักสูตรต้องการ 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรตาม
เกณฑ์ในมาตรฐานที่ 5 ใน
ระดับดี 

โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริม
ให้ครูน าผลจากการวัดและ
ประเมินผลในระดับต่าง  ๆมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่าง  ๆเพ่ือยกระดับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ    315 353 89.24 2 1.78 4 ดีมาก 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ 
       ภูมิใจในผลงานของตนเอง    

315 353 89.24 1 0.89 4 ดีมาก 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้    310 353 87.82 1 0.88 4 ดีมาก 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู ้
       เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ    

312 353 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.43 4 ดีมาก 
 
 



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

- โครงการพัฒนา   
  สัมฤทธิผลทาง 
  การเรียน 
- โครงการพัฒนา 
  ทักษะตามนโยบาย  
  ปฏิรูปการศึกษาและ 
  พร้อมรับการเข้าสู่ 
  ประชาคมอาเซียน 
- โครงการแนะแนว   
  เพ่ือการศึกษาและ 
  การมีงานท า 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
บูรณาการ เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริม เช่น กิจกรรม
ทักษะชีวิติ กิจกรรม
องค์การบริหารงานนักเรียน 
กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรม
งานอาชีพ  กิจกรรม
กาดหมั้ว กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมสืบค้น เป็นต้น 

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 6 
ในระดับดีมาก 

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

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งดา้น 
       ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์     

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 
       ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
       เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน    

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 
      การน าบรบิทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
      บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

19 22 86.36 1 0.86 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

ที่ได ้ เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

หมาย 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
      พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
      ที่หลากหลาย 

15 22 68.18 1 0.68 3 ดี 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
      ให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ 
      ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

17 22 77.27 1 0.77 4 ดีมาก 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการ 
      เรียนรู้ในวิชาที่ตนชอบและใช้ผลในการ 
      ปรับการสอน 

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

7.8 ครูประพฤตปิฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 
         เปน็สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

19 22 86.36 1 0.86 4 ดีมาก 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับ 
      มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

18 22 81.82 1 0.82 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 7.85 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

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

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาโดยการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
โดยเน้นให้มีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล การแนะน า
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
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
วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอนเป็นต้น 

 



 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธผิล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด 
        ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      และใช้ข้อมูลผลการประเมนิหรือผลการวิจัย 
      เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจัดการ 

  4.00 2 2.00 4 ดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ 
      บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
      แผนปฏบิัติการ 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมละพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
      ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  4.00 2 2.00 4 ดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
       ผลการบริหารจัดการศึกษา 

  5.00 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ 
        และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
        และเต็มเวลา 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 9.92 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท 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
กระจายอ านาจ 
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.ร./ค

รูท
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น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ 
      หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

  5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  
      ดูแล และขับเคลื่อน การด าเนินงานของ 
      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/กิจกรรมที่ท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพการ   
  บริหารจัดการ 
  การศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ านาจ  มี
การประชุมอย่างเป็น
ทางการ และมีการพบปะ 
ปรึกษา หารือ อย่างไม่เป็น
ทางการอย่างสม่ าเสมอ 
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 

 
 
 



ร่องรอย/ความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่

ท า) 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

- โครงการพัฒนา 
  หลักสูตรและการ 
  จัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาระบบ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีพัฒนาจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน โดยมีการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาครู
ให้ปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการ
นิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

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

  โรงเรียนมีการวางแผนที่
จะพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน และ
พัฒนานาให้มีการนิเทศ
ภายใน 100% 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
        สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  4.00 2 1.90 4 ดีมาก 

10.2 จัดรายวชิาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือก 
            เรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

  4.00 2 1.85 4 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สง่เสริมและ 
          ตอบสนองความต้องการความสามารถ  
          ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
          ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได ้
          ด้วยตนเอง 

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ 
          น าผล ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
          สม่ าเสมอ  

  3.00 2 1.30 3 ดี 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ม ี
          ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  4.00 2 1.79 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 8.64 4 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  
          สะอาดและปลอดภัย  

  4.00 4 3.50 4 ดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กจิกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพอนามัย 
            และความปลอดภยัของผู้เรียน 

  4.00 3 2.50 4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
        ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  4.00 3 2.80 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  10 8.80 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 

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

  โรงเรียนได้จัดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมี
กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ  กิจกรรม
พัฒนาห้องสมุด กิจกรรม
สวมหมวกนิรภัย 100% 
กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร 
ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  
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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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   4.00 1 0.85 4 ดีมาก 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
           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 
          ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ 
          สถานศึกษา 

  4.00 0.5 0.45 4 ดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
        ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ 
        การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  4.00 0.5 0.48 4 ดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงาน 
        ประเมินคุณภาพภายใน 

  4.00 1 0.90 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.33 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

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

  โรงเรียนมีการจัดท า
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ให้สอดรับกับเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ และเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  มีการ
ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุก
องคป์ระกอบ 

จากการพัฒนาที่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีความ
เหมาะสม  ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง มี
คุณภาพตามเกณฑ์ใน
มาตรฐานที่ 12 ในระดับ
ดีมาก  
 

โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน มีคุณภาพ
ในระดับท่ีสูงขึ้นในทุก
องค์ประกอบ  ทั้งนี้โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
         สถานศึกษาและใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้  
         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/กิจกรรมที่

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
ระดับดมีาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องให้มากยิ่งข้ึน 
 

 
 



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

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

  4.00 3 2.50 4 ดีมาก 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
         เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
         สถานศึกษา  

  4.00 2 1.79 4 ดีมาก 

เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.29 4 ดีมาก 
 
ร่องรอย/ความพยายาม 

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

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนตามค าขวัญ
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 ที่ก าหนดขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

น น
..ร./

คร
ู ท

ี่อย
ู่ในร

ะดั
บ 3

 
ขึ้น

ไป 

จ า
นว

น น
.ร./ค

รูท
ั้งหม

ด  
ร้อยละ/
ระดบั 
ที่ได ้

 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได ้

 
เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง 
         นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป 
         การศึกษา   

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   4.00 2 1.60 4 ดีมาก 
เฉลี่ยรายมาตรฐาน  5 4.00 4 ดีมาก 

 
ร่องรอย/ความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนาต่อไป 
- โครงการพัฒนา 
  ทักษะตามนโยบาย  
  ปฏิรูปการศึกษาและ 
  พร้อมรับการเข้าสู่ 
  ประชาคมอาเซียน 
- โครงการแนะแนว   
  เพ่ือการศึกษาและ 
  การมีงานท า 
- 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
ให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายตามเกณฑ์
ในมาตรฐานที่ 15 ใน
ระดับดมีาก 

  โรงเรียนมีแนวทางที่จะ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน 
และภาษาเพ่ือนบ้าน
อาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

  
  

 
4.09 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง 
                  ประสงค ์

  
  

 
4.41 

มาตรฐานที่ 3  ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
                    รักการเรยีนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
  

 
4.42 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                   สมเหตุผล 

  
  

 
4.33 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
   3.34 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต               

  
  

 
4.43 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา   

ม      มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 
 

 
 

 

7.85 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                   ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

  
  

 
 9.92 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน       
                   ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

  
  

 
4.76 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                   และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  
  

 
8.64 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ  
                    บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

  
  

 
8.80 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ ปรับ

ปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                   สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
   4.33 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

   8.65 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย              
                    ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

  
   4.29 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

  

   4.00 

รวม      86.26 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก  มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  4 
 


