
 
รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศกึ

ษา 

(Self Assessment Report : SAR) 

 

ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๕๘ 

 

 

โรงเรยีนวงัมว่งวทิยาคม 

ต าบลวงัม่วง  อ าเภอวงัมว่ง  จงัหวดัสระบรุี 

 

 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา 

เขต ๔ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



ค ำน ำ 

 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ 

แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ที่  ๒ ) ห ม ว ด  ๖ 

มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๘ 

ก ำ ห น ด ว่ ำ 

“ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุ

ณ ภ ำ พ ภ ำ ย ใ น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ 

อันน ำไปสู่กำรก ำหนดให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ล ง วั น ที่  ๑ ๑  มี น ำ ค ม  ๒ ๕ ๕ ๓ 

ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในข

องสถำนศึกษำด้วยกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต้อง

มีกำรด ำเนินอย่ำงเป็นระบบที่แท้จริง 

 

โ ร ง เ รี ย น วั ง ม่ ว ง วิ ท ย ำ ค ม 

จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส

ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  ป ร ะ จ ำ ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ๒ ๕ ๕ ๘  

ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเพื่อ

เ ส น อ ต่ อ ห น่ ว ย ง ำ น ต้ น สั ง กั ด 

ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ เปิ ด เผ ย ต่ อ ส ำ ธ ำ รณ ช น        

เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนเพื่อรองรับกำรประกั

นคุณภำพภำยนอกโดยหวังว่ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึก

ษำของสถำนศึกษำฉบับนี้  จะเป็น ส่ือสะท้อนให้ครู ผู้ เรียน 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้พบข้อค้นพบ จุดเด่น 

จุดด้อย ปัญหำ อุปสรรค เพื่อจะได้ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ 

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพต่อไป 

 

ขอขอบคุณบคุลำกรทุกท่ำนที่ได้ให้ข้อมูลในกำรจัดท ำรำย

งำนฉบบันี ้ส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 



      

                                                                           

 

(นำงปรำณี ลำยเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวงัม่

วงวทิยำคม 

๑๑ มถิุนำยน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 



สารบญั 

 

 หนา้ 

บทที ่๑  ขอ้มลูพืน้ฐาน   

 ข้อมูลทัว่ไป  ๑ 

 ข้อมูลด้านการบริหาร  ๒ 

 ข้อมูลนักเรียน ๓ 

 ข้อมูลบุคลากร ๔ 

 สภาพชุมชนโดยรวม ๖ 

 โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศกึษา  ๖ 

 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรพัยากร ๗ 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิน่ ๘ 

 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ๑๐ 

 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ๑๔ 

   

บทที ่๒ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าป ี ๑๙ 

 การศกึษาข้ันพื้นฐาน  

   

บทที ่๓ ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาในรอบป ี ๒๗ 

 มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน  

   

บทที ่๔  สรปุผลการพฒันา ๗๖ 

 จุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนา ๗๗ 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษาในอนาคต ๗๘ 

 ความต้องการการช่วยเหลืออย่างเรง่ดว่น   ๗๙ 



   

ภาคผนวก  

 

  

 



บทที่  ๑   ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ที่ตั้ง ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ถนนวังม่วง-ซับสนุ่น ต าบลวังม่วง  

อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๒๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๖-๔๔๓๔  โทรสาร๐-๓๖๓๖-๔๔๓๓ e- Mail : wangmuangwit@hotmail.com      
Website: http://www.wangmuangwit.com เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษา 
ปีที ่๖ เนื้อท่ี ๓๕ ไร่  เขตพ้ืนที่บริการในต าบลวังม่วง  หมู่ที่  ๒ , ๓ , ๔ , ๗ , ๙ , ๑๐ , ๑๑, ๑๓ , ๑๔ , ๑๗ 
(โรงเรียน) ได้แก่ ๑. ร.ร บ้านโป่งตะขบ  ๒. ร.ร. บ้านโป่งเก้ง ๓. ร.ร. วัดน้อยสามัคคีธรรม ๔. ร.ร. วัดสว่าง
อารมณ์  ๕. ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี      ๖. ร.ร. วัดวังยาง  ๗. ร.ร.จ ารัสวิทยา 

 

แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตั้งอยู่ใน เขต
ต าบลวังม่วง   มีแผนท่ีแสดงต าแหน่งที่ตั้งในเขตต าบลวังม่วง ดังนี ้

 

 

 

 

 

mailto:wangmuangwit@hotmail.com
http://www.wangmuangwit.com/


๒ 

 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๒.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางปราณี  ลายเสือ  โทรศัพท์ ๐๘๙๕๓๘๕๒๓๗   วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน 
        ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ จนถึง ปัจจุบัน 
 ๒.๒  ชื่อผู้ชว่ยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้งจากต้นสังกัด สพม.๔)   
  ๑. นายประดิษฐ์  รัตนมรรคคา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา  
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. นางรุ้งดาว  ปิติพร   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา เคมี 
รับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการ  
  ๓. นายธนกฤต  ตั้งชัยวรรณา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ  
รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  ๔. นางแสงดาว  โฉมฉาย วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา  
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๕. นายฐนพล  โสแพทย์  วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์  
รับผิดชอบฝ่ายงานกิจการนักเรียน  
 
 ๒.๓   ประวัติโดยย่อ ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยในครั้ง
แรกได้ใช้ที่ท าการศูนย์พัฒนาต าบลค าพรานเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวซึ่งในครั้งนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียน
เจริญสุขวิทยา" ทั้งนี้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ คุณกุลฑล-คุณทองสุข เจริญสุข ซึ่งเป็นคนแรกที่แสดงความจ านง 
ที่จะยกที่ดินเพ่ือให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนอย่างถาวรโดยโรงเรียนเจริญสุขวิทยา ในครั้งที่เปิดท าการนั้นมี  
นายศักดิ์ วิมารยางกูล ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่โดยเปิดท าการครั้งแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๓๙ คน ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จังหวัดสระบุรี มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายเลอพงษ์ วงษ์สง่า 
มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนเจริญสุขวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๐ ด้วยความยากล าบากในการ
คมนาคม การสัญจรไปมาของชาววังม่วงสมัยนั้นและสถานที่ที่ได้รับบริจาคเพ่ือที่จะสร้างโรงเรียนเป็นการ
ถาวรจากผู้มีจิตศรัทธายังอยู่ในเส้นทางคมนาคมล าบาก ผู้ปกครองและกรรมการศึกษาในยุคนั้นเห็นสมควรที่
จะหาที่แห่งใหม่เพ่ือที่จะเป็นที่ตั้งโรงเรียน จนกระทั่งได้รับบริจาคที่ดินจาก นางทวีป -นายสมัคร แกล้วกล้า 
จ านวน ๑๖ ไร่ และนางระเบียบ-นายทวนทอง โมกศักดิ์ จ านวน ๑๙ ไร่ รวมเป็นที่ดิน    ๓๕ ไร่ ซึ่งติดอยู่กับ
ถนนสายหลัก สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกพอสมควรอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ ๕ ต าบลวังม่วง อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด  ๕ 
ห้องเรียน  บ้านพักครู ๑ หลัง และห้องส้วมนักเรียน ๑ หลัง เมื่อท าการก่อสร้างเสร็จและเพ่ือเป็นการให้
ชุมชนเห็นว่าเป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง จึงได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนเจริญสุข



๓ 

 

วิทยา เป็น "โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม" เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ ตามท่ีกรมสามัญศึกษาอนุมัติตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา และได้ย้ายมายังสถานที่แห่งใหม่เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๑  

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.๒) 
รุ่น ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ ซึ่งท าให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งอาคารและครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอในยุคนั้นและโรงเรียนสามารถเปิดท าการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา และเม่ือปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกในโครงการ ๑ อ าเภอ 
๑ โรงเรียนในฝันของอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
๓.  ข้อมูลนักเรียน  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘) ดังนี้ 
 ๑)   จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 ๒)   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘) 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๔ ๒๔ ๔๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๔๗ ๘๓ ๑๓๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๒๑ ๕๑ ๗๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๒๘ ๓๖ ๖๔ 

รวม ๑๓ ๑๓๙ ๒๑๐ ๓๔๙ 
 
 ๓) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        
               สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๓๒๔ คน   
                     คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๗  คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ .......-...... คน คิดเป็นร้อยละ .......-.......... 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ .......-...... คน  คิดเป็นร้อยละ .......-...... 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ ......-.......... 

๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  ๑๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕ 
 ๑๐)  สถิติการขาดเรียน ๕ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ 
 ๑๑)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ - 



๔ 

 

 ๑๒)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
   มัธยมศึกษาปีที่   ๓       จ านวน  ๓๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
   มัธยมศึกษาปีที่   ๖       จ านวน  ๔๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

๑๓)  อัตราส่วนครู :  นักเรียน  = ๑ : ๑๕   
๑๔)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดี  และนันทนาการ      

๓๔๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๕)  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ๓๔๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๖)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๓๔๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๗)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาจ านวน  

๓๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๘)  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอจ านวน ๓๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๙)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษาจ านวน ๓๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔ 
๒๐)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจ านวน ๓๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  
 

๔.  ข้อมูลบุคลากร 
ครูประจ าการ 

ที ่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยะฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง/ที่

ได้รับการ
พัฒนา 

๑ นางปราณี  ลายเสือ ๕๖ ๑ ผู้อ านวยการ 
ช านาญการ
พิเศษ  

ศษ.ม. หลักสตูรและการ
สอน 

- - 

๒ นายประดิษฐ์ รัตนมรรคคา ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๓ คบ. การบริหารการศึกษา พลศึกษา ๔ 
๓ นางกณิษฐา หมวกทอง ๕๔ ๒๒ ครู คศ. ๓ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๕ 
๔ ว่าท่ี พ.ต. ธีระเดช มาช่วย ๕๑ ๒๘ ครู คศ.๓ กศ.บ พลศึกษา พลศึกษา ๒ 
๕ นางรุ้งดาว ปิติพร ๔๖ ๒๑ ครู คศ.๓ กศ.บ เคม ี เคม ี ๕ 
๖ นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณา ๔๓ ๒๘ ครู คศ.๓ คบ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ๒ 
๗ นางอุบลรัตน์ มอญรัต ๕๒ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ๔ 
๘ นางแสงดาว โฉมฉาย ๓๙ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๓ 
๙ นายฐนพล โสแพทย์  ๓๘ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  ๒ 
๑๐ นายประกาศติ จันทนา ๓๑ ๔ ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา สังคม ๘ 



๕ 

 

๑๑ นายอรรถพล บญุเลิศธนา ๓๓ ๓ ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์ ๘ 
๑๒ นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจรญิ ๓๗ ๒ ครูผู้ช่วย วท.ม. ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์
คอมพิวเตอร ์ ๘ 

๑๓ นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรกลาง ๒๗ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๘ 
๑๔ นายปรีดา ศรีต าแย ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย คบ. ชีวิวิทยา ชีววิทยา ๗ 
๑๕ นายรัฐปราชญ์ ทาจ าปา ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ๗ 

๑๖ นางสาวเกตุแก้ว  ยิ่งยืนยง ๓๕ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๔ 

๑๗ นางสาวปิยฉัตร  อินสุวรรณ ์ ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔ 
๑๘ นางสาวแพรทิพย์  พูดเพราะ ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๔ 

 ครูอัตราจ้าง  

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุราช 
การ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
๑ นางสาวไพลิน  สร้อยจติ ๓๑ ๔ พนักงาน

ราชการ 
คบ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์  ๕ 

๒ นางพวงพยอม  ตาลเหล็ก ๓๖ ๒ พนักงาน
ราชการ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ 

๓ น.ส.เสาวภาคย์ สนิทจันทร ์ ๓๐ ๔ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป ์ ๔ 
๔ นายพรประสิทธ์ สาระค า ๒๘ ๒ ครูอัตราจ้าง คบ. ดนตร ี ดนตร ี ๓ 
๕ นางสาวศิริพร สุรินทร ์ ๓๒ ๒ ครูอตัราจา้ง บช.บ. การบัญชี การงานอาชีพ ๓ 

๖ Mr.ADITYA SULANKEY ๒๔ ๑ ครูอตัราจา้ง - - ภาษาอังกฤษ - 

     จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก ๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๐ คน    คิดเป็นร้อยละ ๐ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
ระดับมัธยมศึกษา   
  สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู   ๑๕ : ๑ 
  สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง  ๒๗  : ๑ 
  มีจ านวนครูครบชั้น    ครบชั้น     ไม่ครบ ในระดับชั้น 
  ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย    ชั่วโมง : สัปดาห์ ๑๖ : ๑ 

 
 
 
 



๖ 

 

๕.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 ๕.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สังคมเกษตรกรรม 
  มีประชากรประมาณ  ๒๑,๘๐๖  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  

ทิศเหนือ (ด้านหน้าฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียน ) และ ทิศตะวันออก (ด้านข้าง) เป็นไร่อ้อย  
ไร่ทานตะวัน ปลูกตามฤดูกาล  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ทิศตะวันตก เป็นหมู่บ้าน  
ทิศใต ้มีฝายเก็บน้ าของอ าเภอวังม่วง 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง เนื่องจากเป็นที่ราบเชิงเขาและมีโรงงาน  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  

  ๕.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม    คิดเป็นร้อยละ   ๖๐ 
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐  บาท 
  จ านวนคน เฉลี่ยต่อครอบครัว ๒ คน 
 ๕.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 ๑. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ไกลจากแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ และยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
      ๒. โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน   ชุมชนจะร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในลักษณะทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี กล่าวคือการเป็นผู้น าเช่นเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือในการ
ประชุมผู้ปกครอง ก็จะน าเสนอความคิดเห็นในการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน  
พฤติกรรม คุณธรรม  และการให้แสดงความคิด และสร้างทางเลือกในการพัฒนาการศึกษา หรือการก าหนด
แนวทางวางแผนพัฒนาการศึกษาจะให้ความร่วมมือน้อยกว่ากรณีแรก  ส่วนการเป็นผู้ตามท่ีดี  เช่น           
ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส าคัญในรอบปีชุมชนก็จะมาร่วมตามแบบฉบับประเพณีไทยและท้องถิ่น  เป็นต้น 

๖.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          ๖.๑   อาคารเรียนอาคารประกอบ  ๕  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน   ๓   หลัง 
  อาคารอเนกประสงค์    อาคารประกอบ   ๒   หลัง 
 ๖.๒  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   ๑๓   ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  ชั้น ม.๑ – ๖  =  ๑ : ๑ : ๒ : ๓ : ๓ : ๓   
 
 
 
 



๗ 

 

๗.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 ๗.๑  งบประมาณ (รับจ่าย)  

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

๑,๓๐๑,๓๐๐ 
 - 
- 

งบด าเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๕๒๐,๕๒๐ 
๗๘๐,๗๘๐ 

รวม ๑,๓๐๑,๓๐๐  ๑,๓๐๑,๓๐๐ 
 
      เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี ๒๕๕๘  เป็นเงิน      ๑,๓๐๑,๓๐๐ 

                ร้อยละของเงินเดือนต่องบประมาณที่ได้รับ  ๒๗.๕๕ 
                ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉลี่ยของสถานศึกษา  ๑๐๐ 
 
 
 ๗.๒  ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

 ๑)  คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด ๔๑ เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒๐ เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ ๖ เครื่อง 
ใช้ในงานบริหาร   ๑๕ เครื่อง 

 ๒)  ปริมาณสื่อ มีจ านวนไมเ่พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

      ๗.๓  ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด ๒๗ ห้อง แบ่งเป็น  
      ๑. ห้องปฏิบัติการ ๑๕ ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษาต่างประเทศ ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ๓ ห้อง ห้อง
จริยธรรม  ๑ ห้อง ห้องศิลปะ  ๑ ห้อง ห้องเขียนแบบ ๑ ห้อง   ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ ห้อง 

       ๒. ห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ ๑๒ ห้อง ได้แก่ ห้องโสตทัศนศึกษา  ๑ ห้อง ห้องกลุ่มงาน
วิชาการ  ๑ ห้อง ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ๑ ห้อง  ห้องวิทย์ศึกษา ๑ ห้อง ห้องผู้อ านวยการ ๑ ห้อง 
ห้องกลุ่มงานอ านวยการ  ๑ ห้อง ห้องแนะแนว  ๑ ห้อง ห้องพยาบาล  ๑ ห้อง ห้องพัสดุ  ๑ ห้อง ห้อง
พลานามัย  ๑ ห้อง ห้องพักครู  ๒ ห้อง  
 ๗.๔  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานสุนทรียวิวิธ บริเวณด้านล่างอาคาร ๑  
ห้องวิทยศึกษา (ห้องสมุด) ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องทานตะวัน)  หอประชุมโรงเรียน บริเวณด้านล่างอาคาร 
๓   ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล บริเวณถนนทางเข้าด้านทิศ
ตะวันตกอาคาร ๓  
 



๘ 

 

 ๘.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้   
 ๘.๑  ห้องสมุดมีขนาด  ๔๐๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  ๑๖,๒๕๐  เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบผ่านทางคอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษานี้ คิดเป็น   ๑๐๐ คน/วัน 
 ๘.๒  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้ง
สถิติ  การใช้ (จ านวนครั้ง/ปี)   (เฉลี่ย) สูงสุด เดือนกรกฎาคม   ต่ าสุด เดือนมีนาคม 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/

ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวน
ครั้ง/ปี 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๔๐๐ ๑. วัดภิบาลวังม่วง ๔๐ 
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๒๐๐ ๒. กลุ่มจักสานใบลานบ้านท่าฤทธิ์ ๘ 

๓. ห้องปฏิบัติกาภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๓. ไร่ยานา ๕ 

๔. ห้องวิทยศึกษา (ห้องสมุด) ๒,๐๐๐ ๔. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๕ 
๕. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๑๕๐ ๕. ศูนย์ กศน.อ าเภอวังม่วง ๑๐ 
๖. บริเวณสนามหญ้า,ต้นไม้ ๕๐  ๖. น้ าตกป่าลานหินดาด ๓ 
๗. บริเวณลานสุนทรียวิวธิ ๑๐๐ ๗.ไบโอซัน ๒ 
๘. ห้องแนะแนว ๑๒๓   
๙. ห้องวิชาการ ๕๐   
      

๘.๓  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 
ในปีการศึกษานี้ 
ที ่ ชื่อ สกุล ให้ความรู้เรื่อง หมายเหตุ 
๑. พระมหาคมกฤช   สมิทฺธี ศีลธรรม  จริยธรรม วัดภิบาลวังม่วง 
๒. พระจักรพรรด์ิ ผลดี ศีลธรรม  จริยธรรม วัดวังยาง 
๓. พระทัศนัย กรุตไทย ศีลธรรม  จริยธรรม วัดหลังเขา 
๔. นางบานเย็น    สอนดี          จักสานใบลาน  
๕ นางสาวปราณี ฤทธิบุตร งานประดิษฐ์จากของวัสดุเหลือใช้  
๖ นางอ านวย  พันธ์ทึก  จักสานตะกร้า หมวกจากใบลาน  
๗. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สอนอาชีพระยะสั้น  
๘. โรงพยาบาลวังม่วง สัทธรรม อย.น้อย (การอุปโภค บริโภค)  
๙ องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ยาเสพติด  
๑๐ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง เศรษฐกิจพอเพียง  



๙ 

 

๙.  ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นักเรยีนมสีุขภาพนิสยั 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
๒. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และ
มีนิสัยรักการเล่นดนตร ี
๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
อบายมุขต่างๆ  
๔.นักเรยีนมีรายได้จากการเล่น
ดนตร ี
๕.นักเรยีนสร้างช่ือเสียงให้
โรงเรียนและจังหวัดสระบรุ ี
 
 
 
 

ให้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้่งนักเรยีนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ 
 
 

นักเรียนได้รับรางวัลงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี ๖๕ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวน ๓๓ รายการ ได้
ระดับเหรียญทอง ๑๙ 
รายการ  ระดับเหรียญ
เงิน ๙ รายการและ
ระดับเหรียญทองแดง   
๕ รายการ 
ได้เป็นตัวแทนไปแข่ง
ระดับประเทศ ๒รายการ      
 
 
 
 
 
๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพนิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ ี
๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐มี
สุนทรียภาพ และมีนสิัย
รักการเล่นดนตร ี
๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕   
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หลีกเลี่ยงจาก
สิ่งอบายมุขต่างๆ  
๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มี 
ผลงานสร้างช่ือเสียง 
ให้กับโรงเรียน 
 
 



๑๐ 

 

๑๐.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. 
 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสองเมื่อ วันที่         
๑๙ - ๒๑มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมินทั้ง        
๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน  

๑๐.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง ของ สมศ. 

๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรด าเนินการดังนี้ 

 ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและใช้ผลการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรจากสภาพจริง มาก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้ที่เก่ียวข้อง
ร่วมกัน 

 ๑.๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะการปฏิบัติและกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากข้ึนและทั่วถึงทุกรายวิชา 

 ๑.๓  พัฒนากระบวนการจัดการสื่อการเรียนรู้ (รวมถึงแหล่งเรียนรู้) ให้ครอบคลุมถึงการ
ประเมินการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และให้สามารถใช้พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มสาระ 

 ๑.๔  พัฒนากระบวนการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านทักษะกระบวนการ ที่สามารถสะท้อนสภาพจริงของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 

๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน และ
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ สมาธิ กีฬา และ
มีความสามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริงอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น 

๓. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการตามบริบทของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารเชิงระบบ ดังนี้ 

 ๓.๑ วางแผนโดยใช้สารสนเทศ จากการปฏิบัติจริง ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างชัดเจน ให้สามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓.๒ ด าเนินงานตามแผน โดยกระบวนการนิเทศที่มีเป้าหมายการนิเทศตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และน าผลการนิเทศมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นระยะ ๆ 

 ๓.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ผลจากการนิเทศ และ/หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการนิเทศหรือการปฏิบัติงานในรอบต่อ ๆ ไป อย่าง
ต่อเนื่อง  

 ๓.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงมา
วิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่โรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยลดภาระงานของ
คร ู



๑๑ 

 

          ๔. พัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้ชัดเจน  ทั้งการให้และรับบริการรวมทั้งเพ่ิมบทบาทการ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในแต่ละมาตรฐานและใน
ภาพรวม ก าหนดระยะเวลาการพัฒนา   ๓  ปี 

๑๐.๒ การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ ที่พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น 
โรงเรียนได้ประชุมคณะครูในโรงเรียน ให้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ให้ครูเร่งศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ ที่พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มี
คุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น โรงเรียนได้ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดการศึกษาโดยก าหนดแผนการจัด
การศึกษาข้ันฐาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาวิชาการและกลุ่มสาระต่าง ๆ ด าเนินการ
โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ มีเครือข่าย ได้แก่ ครู ผู้บริหาร นักเรียน ท้องถิ่น 
เข้าร่วม เพื่อให้ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 

  จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ ที่พบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง         
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น โรงเรียนได้ประชุมคณะครู 
และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ในการพัฒนางานกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี พัฒนาวิชาการ เร่งพัฒนาโครงการรักการอ่าน มีการก าหนด
มาตรฐานการอ่านหนังสือของโรงเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
รายวิชาก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑๒ ที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียนให้หลากหลายยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษและกิจกรรมทางด้านดนตรี สถานศึกษาได้มอบหมายให้กลุ่ม
งานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ด าเนินการตามแผนและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ มีภาคีเครือข่าย       สห
วิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง สภาต าบลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  
ก าหนดให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาปรับปรุงระบบนิเทศภายในให้ทั่วถึง  ภายใน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑๓ ที่พบว่าสถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น เนื่องจากครูใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอนน้อย สถานศึกษาได้ประชุมคณะครู เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในการปรับปรุง



๑๒ 

 

หลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มากขึ้น ควรประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาทุกปี 

 

 ๑๐.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ตามรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.)  ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.๑๒ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๖ ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี  

๓.๐๗ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๔ ได้ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

๒.๗๕ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๘๘ ได้ 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

๒.๕๗ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๗๙ ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑.๗๘ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๓๙ ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๗๐ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๘๕ ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๒.๙๑ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๙๖ ได้ 



๑๓ 

 

มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

๓.๒๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๕ ได้ 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๘๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๙๓ ได้ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๓.๐๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๒ ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้าง และการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 
 

๒.๙๐ 

 
 
ดี 

 
 

๓.๐๐ 

 
 
ดี 

 
 

๒.๙๕ 

 
 

ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๖๔ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๘๒ ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒.๖๐ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๘๐ ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๒.๘๗ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๙๔ ได้ 

   

 

 

 



๑๔ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔  เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร  ๑  คน  ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่  ๑๕  ถึง  ๑๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีการจัดการศึกษา  ๑  ระดับ  
คือ 
 ๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา  มีบุคลากรครู จ านวน  ๒๕  คน  ผู้เรียน จ านวน  
๒๐๖  คน  รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครู จ านวน  ๒๕  คน  ผู้เรียน จ านวน  ๒๐๖  คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
ตัวบ่งช้ีทีม่ีคุณภาพระดับดีขึน้ไป  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๒ ๘ พัฒนาการของการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

๓ ๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๔ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๕ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

๖ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๗ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 
๘ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดี 
๙ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 

๑๐ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ดี 
๑๑ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 
 
 



๑๕ 

 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา มีพัฒนาของการ
พัฒนาคุณภาพภายใน  โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  ค าขวัญและ
วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ด าเนินการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และมีการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้มี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เกิดผลลัพธ์แก่ผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  คิดเป็น  ท าเป็น  จึงท าให้ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา  สามารถยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เนื่องจากมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า  เห็นควรมีการวางแผนร่วมกัน  ค้นหาปัญหา  สาเหตุ  แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เช่น  การสอนโดยใช้โครงงาน  ทดลอง  ปฏิบัติจริง  และ
การสอนซ่อมเสริมที่มีระบบการติดตาม และบันทึกการสอนซ่อมเสริมที่เป็นระบบให้มากข้ึน สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อฝึกทักษะการคิดเป็น  ท าเป็น  ในระดับโรงเรียนเป็นประจ า  เพื่อสร้างแรง
กระตุ้นต่อความสนใจในการเรียน 
 ๒) สถานศึกษาควรร่วมมือกับบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม   
ค าขวัญ  วิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามค าขวัญ  
วิสัยทัศน์  ชัดเจน   และยั่งยืน 
 ๓) สถานศึกษาควรด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่นอย่างยั่งยืน 
 ๔) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการพิเศษ  เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหา และสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่อง 
 



๑๖ 

 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาบริเวณสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ถูก
สุขลักษณะ  มีบรรยากาศท่ีน่ารื่นรมย์แก่ผู้อยู่ในสถานศึกษา และผู้ที่เข้ามาพบเห็น และมีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการท ากิจกรรม 
  ๒) สถานศึกษาควรท าข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานอื่น  ทบทวนข้อตกลง  น า
ข้อเสนอแนะร่วมกันวิเคราะห์  วางแผน  ท าโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานให้สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพ 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) ครูควรมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
  ๒) ครูควรท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรท าความเข้าใจกับคณะครูทุกท่าน ให้มีความตระหนักและร่วมมือ ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง  โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ก ากับ  ติดตาม  นิเทศ  
พัฒนา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผล
ให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๐๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๑๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

๒๐.๐๐ ๕.๗๑ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๘ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่  ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 



๑๘ 

 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๐๔ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๑๓ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๔ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๗๑ ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกจิ 
                และวัตถุประสงคข์องการจัดตั้งสถานศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้น 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา สถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๘ ดี 



๑๙ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    



บทที่  ๒  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา   
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ 
  ๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน  
  ๓. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
  ๔. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
  ๕. ฝ่ายกิจการนักเรียน    
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/ เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  
 
๒. ระบบโครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนแบ่งระบบบริหารจัดการ  เป็น  ๕  กลุ่มงาน  ดังรายรายละเอียดในแผนภูมิโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 

 
ขอบข่ายและกิจการบริหารและจัดการ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

                                                                                                           ----------- 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

และแผนงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานส านักงาน 

งานพัฒนาการเรียน
การสอนและนิเทศ 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

งานกลุ่ มสาระการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาผู้เรียน 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารงบประมาณ 
งานพัสดุและ
สินทรัพย ์

งานตรวจสอบภายใน 

งานการเงินและบัญชี  

งานระดมทรัพยากร
แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น เ พ่ื อ

งานส านักงาน 

งานบุคลากร สถิ ติ 
และทะเบียน 

งานพัฒนาบุคลากร
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ง า น เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการการศึกษา

งานส านักงาน 

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

งานอนามัย 

งานโภชนาการ 

งานโครงการอาหาร
กลางวัน 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

งานส านักงาน 

งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

งานประหยัดและออม 

งานส่ ง เส ริมการใช้
เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ 

งานส่งเสริมคุณธรรม

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน   
 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน   
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 



๒๐ 
 

งานทะเบียนวัดผล 

งานแนะแนว 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานห้องสมุด 

งานพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู ้

ง า น พั ฒ น า สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

งานประสานความ
ร่วมมือในชุมชน 

ชมรมลูก เสือ -เนตร
นารี และกลุ่มอนุ รักษ์
ธรรมชาติ 

การศึกษา 

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 

ขั้นพื้นฐาน 

งานประสานงานกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 

งานสวัส ดิการและ
ปฏิคม 

งานงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

งานสาธารณูปโภค 

งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

งานส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้า 

งานลู กจ้ า งประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว เวรยาม 
 
 
 

จริยธรรม 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานป้องกัน แก้ไข
ปัญหาสารเสพติด 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียนและส่งเสริม
ระเบียบวินัย 

งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

งานคณะสี 
 
 
 
 
      

แผนภาพ   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
    

๓.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล   
 

 พันธกิจ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง 
 ๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และเป็นโรงเรียนเรียนร่วม 
 ๓. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักคุณธรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ย้ิมไหว้ ทักทายกัน” 
 
 



๒๑ 
 

 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับครู ผู้ที่เก่ียวข้องก าหนดจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สถานศึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธการด าเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาระบบการบริหาร ส่งผลท าให้ชุมชนเกิดความพอใจ เป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา จึง
ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “บริการ รับใช้สังคม”  
 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งรณรงค์ให้คณะครู  บุคลากร  และ
นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกๆ วันศุกร์  จึงก าหนดค่านิยมขององค์กรว่า “รักษ์ความเป็นไทย” 

เป้าหมายการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ได้ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และของโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมท่ีได้เพ่ิมเติม
ไว้ ซึ่งทุกมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้นั้นได้ระบุค าอธิบาย ประเด็นการพัฒนาและการตรวจสอบ  ระดับการ
พัฒนา ตลอดจนเกณฑ์ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนักคะแนน ๓๐ คะแนน) 
มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ น้ าหนัก

คะแนน 
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  (๕ คะแนน)  
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  ๙๒.๐๐ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๙๗.๐๐ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 ๙๒.๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ๙๗.๐๐ 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น  ๑๐๐.๐๐ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา /

นันทนาการ ตามจิตนาการ 
 ๙๙.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ (๕ คะแนน)  
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ๙๒.๐๐ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ๑๐๐ 
๒.๓ ยอมรับฟังความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๙๒.๐๐ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ๑๐๐.๐๐ 



๒๒ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

(๕ คะแนน)  

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 ๘๖.๐๐ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

 ๘๖.๐๐ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ๘๖.๐๐ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ๘๕.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

(๕ คะแนน)  

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

 ๙๑.๐๐ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วธิีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ๘๒.๐๐ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ๘๕.๐๐ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ๙๒.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร  (๕ คะแนน)  
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์  ๗๓.๐๐ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์  ๘๖.๐๐ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ๘๖.๐๐ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๓๐.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  

(๕ คะแนน)  

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๘๖.๐๐ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ๗๗.๐๐ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้  ๘๗.๐๐ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ๘๗.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๕๐ คะแนน) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์ที่
คาดหวังคิดเป็น

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

(๑๐ คะแนน)  

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
๑๐๐ 

    
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดดารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

๙๒.๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

 
๙๒.๐๐ 

๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 
๑๐๐ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
๑๐๐ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

 
๘๗.๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

 
๑๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
๑๐๐ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



๒๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์ที่
คาดหวังคิดเป็น

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

(๑๐ คะแนน)  

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 ๑๐๐.๐๐ 
 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

 
๑๐๐.๐๐ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 
๑๐๐.๐๐ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

 
๑๐๐.๐๐ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
๑๐๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

(๕ คะแนน)  

๙.๑ คณะกรรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

 
๙๔.๐๐ 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
๙๔.๐๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ๙๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

(๑๐ คะแนน)  

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ๙๕.๐๐ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจผู้เรียน 
 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจผู้เรียน 

 ๑๐๐.๐๐ 
 
 



๒๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์ที่
คาดหวังคิดเป็น

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

(๑๐ คะแนน)  

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ๘๑.๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 ๙๓.๐๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

 ๙๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

(๑๐ คะแนน)  

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 ๑๐๐.๐๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

 ๙๕.๐๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 ๙๐.๐๐ 

    
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕ คะแนน)  

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๑๐๐.๐๐ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ๑๐๐.๐๐ 



๒๖ 
 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก

คะแนน 
เกณฑ์ที่

คาดหวังคิดเป็น
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(๑๐ คะแนน)  

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

 ๙๕.๐๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 ๙๐.๐๐ 

 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์ที่
คาดหวังคิดเป็น

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น  

(๕ คะแนน)  

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๕ คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์ที่
คาดหวังคิดเป็น

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

(๕ คะแนน)  

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
๑๐๐.๐๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ๑๐๐.๐๐ 
 



บทที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
              กลยุทธ์ที่  ๑: พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการบรหิาร
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สวนหย่อม สนามหญา้  ปลูกไม้
ดอก  ไม้ประดับ  พัฒนาสถานที่  
พื้นผิวถนน  ทางเดินเท้า  สนาม
กีฬา  ลานเอนกประสงค์  
๒. ซ่อมบ ารุงห้องเรียน  สร้าง
โดมหลังคาเอนกประสงค์  ๑  
หลัง 
๓. นักเรียนและบคุลากร
ทางการศึกษาไดร้ับบริการ
สาธารณูปโภค  ประปา  ไฟฟ้า  
เพียงพอ  ปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบเพียงพอ สิ่งแวดล้อมมี
ความสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภยั  
เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
สู่มาตรฐานชาติและสากล 

 
 
 
 

 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับสภาพแวดล้อม สวนหย่อม สนาม
หญ้า  ปลูกไม้ดอก  ไมป้ระดับ  พัฒนา
สถานท่ี  ลานเอนกประสงค์ให้ใช้งานได้ดีแต่
พื้นผิวถนน  ทางเดินเท้า  สนามกฬีา
มาตรฐาน  ป้ายจราจรงบประมาณไม่
เพียงพอ จึงชะลอไว้ก่อน 
๒. มีการซ่อมบ ารุงห้องเรียน  อาคารเรยีน  
๓  ระดมเงินบริจาคในการสร้างโดมจ านวน  
๑  หลัง 
๓. โรงเรียนให้บริการสาธารณูปโภค  
ประปา  ไฟฟ้า  เพียงพอ  ปลอดภยัแก่
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
มีอาคารเรียน  อาคารประกอบเพยีงพอ 
สิ่งแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  
เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพผู้เรยีน 
 

 
มาตรฐานที่  ๑๑  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑.๓ 
 

 



๒๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการ
พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้
ส าหรับครูและ
นักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูมสีื่อจัดการเรียน 
การสอนร้อยละ ๑๐๐ 
๒. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ 
ตอ่ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูทุกคนมสีื่อในการจดัการเรียนสอน 
๒. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ 
ต่อผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการเรยีน
การสอนครบทุกคน 

 
มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๔ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑.๓ 
 

๓. โครงการ
พัฒนาหลักสตูร
และกระบวนการ
เรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
๓. ผู้เรียนมคีวามเลิศด้าน
วิชาการเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมคีวามรูต้ามหลักสตูร
มาตรฐานการศึกษาและสามารถ
ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับ
ต่างๆ ได ้

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่า
เป้าหมาย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าเป้าหมาย 
๓. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการติด
อันดับ  ๑ ใน ๓ จ านวนหลายรายการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ทีส่ามารถผา่นการ
สอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับตา่ง ๆ และ
ร้อยละ ๑ ท างานภาคเอกชน 
 

 
มาตรฐานที่  ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑ – ๕.๔ 

๔.โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผูเ้รียนมีความเป็นไทย  เห็น
คุณค่าภมูิปัญญาไทย  นิยมไทย  
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๘  มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมคีวามเป็นไทย  เห็นคณุค่าภมูิ
ปัญญาไทย  นิยมไทย  ด ารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย เช่น การใช้ภาษาไทย  รักษาประเพณี
ไทยโดยการจดักิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวครู
บา-อาจารย์  พิธีไหว้ครู  ท าบุญตกับาตรวัน
ส าคัญต่างๆ พูดภาษาถ่ิน แต่งกายพื้นเมือง  

นิยมของไทย สนับสนุนสินค้าไทย เป็นต้น 

 
มาตรฐานที่  ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑ – ๒.๔ 
 
 

 



๒๙ 
 

โครงการ/
กจิกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๕.โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพ
นาฏศิลป ์

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
พฤติกรรมความรู้ ทักษะ เจตคติ  
คุณธรรมและค่านิยมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี  นาฏศลิป์และ
กีฬา 
เชิงคุณภาพ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและมคีุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมความรู้  
ทักษะ เจตคติ  คณุธรรมและค่านยิม 
การปฏิบัตเิกี่ยวกับสุขภาพ สุนทรยีภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี  นาฏศลิป์และกีฬา 
เชิงคุณภาพ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
การเรยีนการสอนที่ทันสมัยและมคีุณภาพ 
 

 
มาตรฐานที่  ๑  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑ – ๑.๖ 
มาตรฐานที่  ๗  
ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑ – ๗.๙ 
 

๖. โครงการ
กิจกรรมภาษาไทย
อาทิตย์ละค า 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการกระจายเสียงทุกวัน
ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ 
น. รวม ๓ ช่ัวโมงต่อวัน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีทักษะการบริหาร
จัดการดา้นสื่อสารมวลชน และ
ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ไมม่ีการแพร่กระจายเสียงเนื่องจาก
เครื่องช ารุด  ไมม่ีงบประมาณซ่อม 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไมไ่ดฝ้ึกทักษะด้านสื่อสารมวลชน 
และทักษะการคิด  ฟัง  พูด อ่าน  และเขียน 

มาตรฐานที่  ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่  ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑ – ๔.๔ 
มาตรฐานที่  ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑ – ๖.๔ 
มาตรฐานที่  ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒.๓ 
มาตรฐานที่  ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๓.๑-
๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 กลยุทธ์ที่   ๒: ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ
คุณธรรมน า
ความรู้น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ 
การปฏิบัติ  
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ฝึก
ทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผูเ้รียนมีคุณธรรมและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผา่นการฝกึทักษะ
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผูเ้รียนผ่านการเข้าค่าย  เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกคุณธรรมผ่านการประเมินกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (จิตอาสา) น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยสังเกตจากการ
ใช้สิ่งของ และการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

 
มาตรฐานที่  ๒  
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑  
มาตรฐานที่  ๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 
มาตรฐานที่  ๑๕  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๕.๑ – 
๑๕.๒ 
 

๒. โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ มี
ศักยภาพด้านความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  สมรรถนะของ
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้น 
๒. ร้อยละ ๙๖ ของผู้เรยีนมสีุข
นิสัย  ภูมิคุม้กันในการดูแล
สุขภาพและป้องกันตนเองให้พ้น
จากภัยต่างๆ ได ้
๓. ผู้เรียนมศีักยภาพสูงขึ้น 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ มีศักยภาพด้าน
ความรู้  ความสามารถ ทักษะการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  สมรรถนะของผู้เรียนเพิม่ขึ้นตรง
ตามเป้าหมาย 
๒. ร้อยละ ๙๖ ของผู้เรยีนมสีุขนิสยั  
ภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและปอ้งกัน
ตนเองให้พ้นจากภัยต่างๆ ไดต้รงตาม
เป้าหมาย 
๓. ผู้เรียนแสดงศักยภาพอย่างหลากหลาย
เช่น  ความสามารทางการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ผลการทดสอบวัดความรู้ในระดับ
โรงเรียน  ระดับเขต และระดับประเทศ   

 
มาตรฐานที่  ๑  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑ – ๑.๖ 
มาตรฐานที่  ๒  
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่  ๓  
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่  ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑ – ๔.๔ 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รียน
(ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
๒. ผู้เรียนมสีุขนิสยั  สุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี
ภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
๓. ผู้เรียนสามารถสรา้งผลงาน
เชิงประจักษ ์

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนผ่านการทดสอบวัดความรู้ ทักษะ
จ าเป็นตามหลักสูตร 
๒. ผู้เรียนมสีุขนิสยั  สุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและมีภูมคิุ้มกันท่ีดีตามสขุบัญญัติ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
๓. ผู้เรียนสามารถสรา้งผลงานเชิงประจักษ์  
เช่น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กีฬา  ดนตรี  เป็นต้น 
 

 

  
 กลยุทธ์ที่ ๓: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลัก 
ธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาน าไปสู่คุณภาพระดับสากล   

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การและพัฒนา
ระบบการเงินและ
การบัญชี   

เชิงปริมาณ 
๑. วางแผนงาน จัดท า
งบประมาณ  ก ากับติดตามงาน
ตามระบบประกันคุณภาพ  
ร้อยละ  ๙๐ 
๒. บริหารจัดการระบบการเงิน 
บัญชีพัสดุให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.วางแผนงาน จัดท างบประมาณตาม
เป้าหมายแต่การก ากับติดตามงานตามระบบ 
ประกันคณุภาพ ยังด าเนินการไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 
๒. การบริหารจดัการระบบการเงิน บัญชี  
พัสดุโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
แต่การใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผน
งบประมาณเท่าที่ควรแต่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ครบตามแผนงบประมาณ  
 

 
มาตรฐานที ่ ๘  
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑ – ๘.๖ 

 
 
 



๓๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
๑. การจดัท าแผนงาน 
งบประมาณเหมาะสมการก ากับ
ติดตามงานตามระบบประกันมี
ประสิทธิภาพ  
๒. การบริหารจดัการให้บริการ
ระบบการเงิน บัญชี พัสดุเป็น 
ไปตามแผนงบประมาณ รวดเร็ว
โปร่งใสตรวจสอบได ้

เชิงคุณภาพ 
๑. การจดัท าแผนงาน งบประมาณเหมาะสม  
การก ากับติดตามงานตามระบบประกันมี
ประสิทธิภาพ  
๒. การให้บริการเกีย่วกับการเงิน บัญชี พัสดุ
รวดเร็ว  โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

๒. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมงานสาร
บรรณ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. พัฒนาระบบงาน ธุรการ  
สารบรรณ งานบริการพาหนะ 
บริการสิ่งของและสถานท่ีอย่าง
เป็นระบบคล่องตัว ทันเวลา 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาข่าวสารของโรงเรยีนสู่
ชุมชน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. การบรหิารงาน ธุรการ   
สารบรรณ งานบริการพาหนะ 
บริการสิ่งของสถานท่ีงานและ
งานประชาสัมพันธ์เป็นระบบ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชนปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. ระบบงาน ธุรการ สารบรรณ งานบริการ
พาหนะ บริการสิ่งของและสถานท่ีอย่างเป็น
ระบบคล่องตัว ทันเวลา 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่นการระดมทรัพยากรในการ
สร้างอาคาร 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนสูงกว่า
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. การบรหิารงาน ธุรการ   
สารบรรณ งานบริการพาหนะ บรกิารสิ่งของ
สถานท่ีงานและงานประชาสัมพันธ์เป็น
ระบบคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
มาตรฐานที่  ๘  
ตัวบ่งช้ีที ่ ๘.๑- ๘.๖ 
มาตรฐานที่  ๙  
ตัวบ่งช้ีที่  ๙.๑ – ๙.๓ 
มาตรฐานที่  ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒.๓ 
 

 
 
 



๓๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔: พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ
บริหารครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี มี
ความ สามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลร้อยละ  ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
เน้นทุกคนมีส่วนร่วมให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการอบรมและปฏิบตั ิ
งานตามบทบาทหน้าท่ี มีความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเน้นทุกคนมี
ส่วนร่วมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑ – ๘.๖ 

๒. โครงการ
บริหารครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๙๕  มีการสรรหา  
บรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของการ
พัฒนาบุคลากรให้มีวินัยและ
รักษาวินัย 

เชิงคุณภาพ 

๑.ครมูีคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
การวางแผนอัตราก าลัง สรรหา
และบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๙๕  มีการสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง
และอัตราก าลัง 

๒. ร้อยละ  ๑๐๐  บุคลากรมีวินัยและรักษา
วินัย 

 

เชิงคุณภาพ 
๑.ครมูีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีการวางแผนอัตราก าลัง สรร
หาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
มาตรฐานที่  ๗  
ตัวบ่งช้ีที ่ ๗.๘ 
มาตรฐานที่  ๘  
ตัวบ่งช้ีที ่ ๘.๓ 

 
 
 
 



๓๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการ
บริหารและจดั
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาจดักิจกรรมตาม
หลักสตูร/รายวิชาเพิม่เตมิอย่าง
หลากหลาย 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ มี รายงาน
ความก้าวหน้า   
๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๔. มีการนเิทศการเรียนการสอน
อย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๒. มีการรายงานผลการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนตามระเบียบปฏิบัต ิ
๓. ครสูามารถจัดท ารายงานวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
๔. มีการนเิทศติดตามและน าผล
การนิเทศไปพัฒนางานอย่าง 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาจดักิจกรรมตามหลกัสูตร/
รายวิชาเพิ่มเติมอย่างหลากหลาย 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการท าวิจยัเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
๔. มีการนเิทศการเรียนการสอนภาคเรียน
ละ ๑  ครั้ง 
 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ท้องถิ่น 
๒. มีการรายงานผลการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
ปฏิบัต ิ
๓. ครูจดัท ารายงานวิจยัตามระเบยีบวิธีวิจัย 
๔. มีการนเิทศติดตามและน าผลการนิเทศไป
พัฒนางาน 

 
มาตรฐานที่  ๑๐  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐.๑ - 
๑๐.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จนบรรลุ
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๓๐ คะแนน) 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ        (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑.๑ 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๓๓๖ ๓๔๙ ๙๐.๐๘ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   

๓๓๔ ๓๔๙ ๙๕.๗๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ 

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๓๑๕ ๓๔๙ 
 

๙๐.๒๖ 
 

๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ 
เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๓๓๒ ๓๔๙ ๙๕.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ 
มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น           

๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐.๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ 
สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ      

๓๔๓ ๓๔๙ ๙๘.๒๘ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ กิจกรรม ดังต่อไปนี้.- 
     ๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ         
กิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน  



๓๖ 
 

     ๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป มีการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนางานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 
กิจกรรมพัฒนาโครงการงานอาหารกลางวัน  
     ๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมร้อยใจ
คนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู 
     ๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ด าเนินกิจกรรมพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีสุนทรียภาพ โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีโอกาสฝึกฝนความเป็นผู้น าและผู้ตาม โดยให้ทุกคนได้
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ โดยจัดให้มีชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนให้มีความร่มรื่น และปลอดภัยต่อผู้เรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา  
  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
วางตน ดูแลป้องกันตนจากโรคภัย อุบัติภัย เพศสัมพันธ์ และสิ่งเสพติดได้ อันเห็นได้จากผลงานเชิงประจักษ์
ของผู้เรียนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน เช่น  
  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนได้วางแผนที่จะด าเนินการสร้างแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ความถนัด 
และความสนใจ ทั้งนี้ ให้แบ่งครูออกเป็นกลุ่มเพ่ือดูแลนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
รปูธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๑ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร        

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ 
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคณุ 

๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ 
ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง       

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ 
ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม       

๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
  ๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่านการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
ประหยัดและออม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
  ๓. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ รวมทั้งมีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
๒. ผลการพัฒนา  
  ผู้เรียนสามารถพัฒนาชิ้นงานของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือสังคม การใช้
ชีวิตด าเนินตามรอยพระยุคลบาทในด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นชาตินิยม รักท้องถิ่น รวมทั้ง มีจิต
อาสาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม 



๓๘ 
 

อันเห็นได้จากความประพฤติ การปฏิบัติ และผลงานของผู้เรียนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
โรงเรียน 
  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
        โรงเรียนได้วางแผนที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดจุดร่วมค่านิยมขององค์กร สร้าง
นักเรียนต้นแบบ เพ่ิมกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ บ้าน และวัด เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๒๙๗ 
 

๓๔๙ ๘๕.๑๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๓.๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

๒๙๗ 
 

๓๔๙ ๘๕.๑๐ 
 

๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๓ 
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหวา่งกัน   

๒๙๗ ๓๔๙ ๘๕.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๓.๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๒๙๐ ๓๔๙ ๘๓.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๘๓ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๒๓ ๔ ดีมาก 
  
     

  ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๒. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๓. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชน่ ห้องสมดุโรงเรียน การจัดหา
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา รวมทั้งการน านักเรียนไปทัศนศึกษา สง่เสริม



๓๙ 
 

ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าค่ายอบรมในกิจกรรมโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น การจัดค่ายวทิยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายสภานักเรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และ WMV เป็นต้น 
 
๒. ผลการพัฒนา 
  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
เห็นได้จากผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนหลายรายการ เช่น การใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา บันทึกการอ่าน ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ฯลฯ 
  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนมีแนวคิดในการปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนให้รักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย การ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพิ่มห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพิ่มขีดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์แก่ครูเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการและให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สุนทรียภาพด้าน
ดุริยางค์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณคดี อีกด้วย  
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                  อย่างมีสติสมเหตุผล  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง      

๓๑๕ 
 

๓๔๙ ๙๐.๒๖ 
 

๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

๒๘๐ ๓๔๙ ๘๐.๒๓ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔.๓ 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล
ประกอบ   

๒๙๔ 
 

๓๔๙ ๘๔.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๘๔ ๔ ดีมาก 

๔.๔ 
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๑๙ ๔ ดีมาก 
 

  



๔๐ 
 

  ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
๒. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
๓. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. กิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน 
๕. กิจกรรมทัศนศึกษา 
๖. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ด้วย
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกทักษะการคิดจากการเรียนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการท าโครงงาน 
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือจัดท าป้ายนิเทศ การเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสาร และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเสริมด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งที่
ก าหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการศึกษาด้วยตนเองโดยมีครูที่นักเรียนสนิทสนม
และไว้วางใจเป็นที่ปรึกษา 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาไทย ภาษาถ่ิน และสามารถใช้วิธีการของตนเองก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินปัญหาอย่างมีเหตุและผล ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 
   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการคิดอย่างเหมาะสมกับวัย ด้วยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน มีการนิเทศ ติดตามการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และเสริมสวัสดิการ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะที่ครูและผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ และต้องการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 



๔๑ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์  

 ๗๒.๒๑ ๑.๐๐ ๐.๗๒ ๓ ดี 

๕.๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

 ๘๕.๑๐ 
 

๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๕.๓ 

ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม
เกณฑผ์ลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์

 ๘๕.๑๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ 
ผลการสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ์         

 ๒๙.๖๓ ๑.๐๐ ๐.๓๐ ๑ ปรับปรุง 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๓.๕๗ ๓ ดี 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓. โครงการคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๔. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
๕. กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จึงได้มีการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรท้องถิ่น 
และบูรณาการด้วยนโยบายอื่นๆ ของรัฐฯ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง เพศศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันดีงามของสังคม พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศให้กับ
นักเรียน จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนซ่อมเสริมทั้งจากคณะครูในโรงเรียน นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการพัฒนาตนด้วยการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ในวิชาที่
ตนถนัดและสนใจ 
 
 



๔๒ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการอย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร โดยสามารถเรียนรู้จบหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นอกจากนี้ ผู้เรียน
ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกทุนการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งสามารถ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ 
  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ ดี 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยส่งเสริมให้ครูมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย มีการบูรณาการในแต่สาระการเรียนรู้ เพ่ือลดภาระงานของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการที่
สามารถส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 
                 ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ   

๒๙๘ 
 

๓๔๙ ๘๕.๓๙ 
 

๒.๐๐ ๑.๗๑ ๔ ดีมาก 

๖.๒ 
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง   

๒๖๖ 
 

๓๔๙ ๗๖.๒๒ 
 

๑.๐๐ ๐.๗๖ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  ๓๐๑ ๓๔๙ ๘๖.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๖.๔ 
มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกีย่วกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ   

๓๐๑ ๓๔๙ ๘๖.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๔ ดีมาก 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. โครงการคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ 
๒. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว  ระบบดูแลฯ  ) 
๓. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบสัมมาอาชีพ โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง มีการท างานในระบบกลุ่มและรายบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม วัดภิบาลวังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ที่ว่า
การอ าเภอวังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง รวมทั้งการฝึกทักษะในหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน เช่น สหกรณ์
โรงเรียน ห้องสมุด โรงน้ าดื่มโรงเรียน สวนธรรมชาติ อย.นอ้ย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน วงดนตรีของ
โรงเรียน สภานักเรียน เป็นต้น 
 
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการท างาน มี
จิตสาธารณะ มุ่งหวังประกอบอาชีพสุจริต รักพวกพ้อง ผูกพันกับสถาบันการศึกษา และสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดมีาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนได้วางแผนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้รักการท างาน ฝึกทักษะในการท างานตามความถนัด 
จนเกิดเป็นทักษะและมีความช านาญ จนมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม เพ่ือจ าหน่ายในลักษณะผลิตภัณฑ์ของ
โรงเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่

ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ า 
หนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๑ 

ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ 

ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน   

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ 
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญัญา   

๒๒ ๒๔ ๙๑.๖๗ ๒.๐๐ ๑.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ 
 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญา
ของท้องถิ่นมาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้

๒๒ ๒๔ ๙๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ 
ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย   

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน
และคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน     

๒๔ ๒๔ ๘๖.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีเยี่ยม 

๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา   

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ 
ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา   

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๙.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 
 



๔๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  
๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนก าหนดให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม
เชิงปฏิบัติการอย่างทั่วถึง ส่งเสริมพัฒนาเทคนิค ความรู้ ความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครู ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
๒. ผลการพัฒนา  
  ครูสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานทางวิชาการ เพ่ิมวิทยฐานะ และวุฒิ
การศึกษาในระดับสูงขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียน อีกทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผู้เรียน ทุ่มเทกาย
และใจเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเพ่ือการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง  
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาครูด้านการน าสื่อ ICT มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีแผนการ/โครงการศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านเทคนิคการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียน ผนวกกับการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความช านาญด้านการวิจัย            
มีวิทยฐานะ และมีวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เช่น การจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมเพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๑๐ คะแนน)                 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทัง้หมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๑ 
ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนา
ผู้เรยีน 

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ         

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ 
ผู้บรหิารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรบัการกระจายอ านาจ 

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็ม
เวลา 

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๑๐.๐ ๕ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  
๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส โดยใช้การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน สภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเ รียน 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในชุมชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ มีการระดมความคิด ขณะเดียว 



๔๗ 
 

กัน ก็ได้น าข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ เพ่ือวางแผนและพัฒนาการศึกษาในอนาคตให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา มีการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียนเชิ งรุก มีการกระจาย
อ านาจลงสู่กลุ่มงานทั้ง ๕ กลุ่ม และมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าวของผู้บริหาร ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจมีศรัทธาในภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และมีความสุขในการท างาน  ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับทุก
องค์การในชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น  
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ผู้บริหารก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนองรับนโยบายการเข้าสู่อาเซียน โดยมุ่งส่งเสริมความรู้และ
ทักษะทางภาษาให้กับครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือระดมก าลังในการ
พัฒนาโรงเรียน ทั้งในด้านวิชาการ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยี เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๙.๑ 
คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัิ
หน้าทีต่ามที่ระเบียบก าหนด   

  ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ 

คณะกรรมการสถานศกึษาก ากับตดิตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

  ๙๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่นรว่มใน
การพัฒนาสถานศกึษา 

  ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๖๗ ๕ ดีเยี่ยม 
 
 
 



๔๘ 
 

 ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจนโยบาย และปรึกษาหารือทิศทางการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน กับคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนในการ
ก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้ร่ม
รื่นสวยงาม และปลอดภัยส าหรับผู้เรียนด้วยความพร้อมเพรียงกัน 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของโรงเรียน และด้วยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ท าให้สามารถระดมทุนในการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรวม ป้ายโรงเรียน เป็นต้น 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดเียี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคตอนาคต 
  โรงเรียนมุ่งเน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่
อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น การ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน การปรับปรุงห้องน้ า  สนามกีฬาและหอประชุมของ
โรงเรียนให้สามารถให้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
                       (๑๐ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๑ 
หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น   

  ๙๕.๐๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ 

จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความ
สนใจ          

  ๑๐๐.๐๐ 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ    ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  ๑๐๐.๐๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง       

  ๘๐.๑๖ 
 

๒.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๕ 
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ              

  ๙๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีมาก 

๑๐.๖ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

  ๙๔.๐๐ 
 

๒.๐๐ ๑.๘๘ ๕ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๙.๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
  
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

  ๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว เป็นต้น 
  ๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล กิจกรรมส่งเสริมงานสวัสดิการและปฏิคม 

๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 



๕๐ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน โดยมกีารออกแบบโครงสร้างหลักสูตร อันประกอบด้วยสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติม โดยแบ่งแผนการเรียนออกเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ภาษา-คณิต, หลักสูตร ปวช. 
(คู่ขนานวิทยาลัยเทคนิค )นอกจากนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความ สามารถ และความสนใจ เช่น ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ เช่น กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการเสริมทักษะผู้เรียนอย่างหลากหลายตามหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม
หลักสูตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนมีโครงการการวิจัย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะทางให้กับผู้เรียน เพิ่มทักษะทางภาษาให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป และท าความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ (๑๐ คะแนน)  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๑ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน่   

  ๑๐๐.๐
๐ 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๒ 
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยั
ของผู้เรียน   

  ๙๕.๐๐ 
 

๓.๐๐ ๒.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ 

จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วม   

  ๙๐.๐๐ 
 

๓.๐๐ ๒.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๙.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 
  



๕๑ 
 

  ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด 
๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน 

๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมงานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดสาระการเรียนรู้ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม และ 
ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความใส่ใจกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ 
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทั้งสาธารณูปโภคท่ีสามารถใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนตามอัธยาศัย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ 
และสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถรองรับผู้เรียนและชุมชนได้ครบถ้วนและสร้างสรรค์ ส าหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนนั้น มีแผนงานที่จะพัฒนาให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และให้มีสื่อสิ่งพิมพ์
ให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕ คะแนน)  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๑ 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา   

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ 

จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๕๒ 
 

๑๒.๓ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา            

  ๑๐๐.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ 

น าผลการประเมินคณุภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง   

  ๑๐๐.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ 
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน   

  ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
  ๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน 
  ๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 
๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  เอกลักษณ์    
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  นอกจากนั้น โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน จัดท าระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที มีการแบ่งกลุ่ม
งานที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับ ซึ่งท าให้เกิดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 
 
 
 



๕๓ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์
และการประกันคุณภาพ ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจน และมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตัวบ่งชี้ได้ก าหนดไว้ 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยน าเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเอ้ือต่อการให้บริการข่าวสาร สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและรวดเร็วแม่นย ายิ่งขึ้น 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๑ 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   

  ๙๐.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ๕ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

๑. โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๒. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๔. โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 
 



๕๔ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ก าหนดขั้นตอนการสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้
บุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การให้
ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มี
การถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ
นอกจากนั้น โรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูที่ปรึกษาโดยตรง เพ่ือให้สามารถ
ติดตามแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
๒. ผลการพัฒนา  
  โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว และสังเคราะห์เป็นผลงานที่น่าประทับใจ เช่น 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยการเข้าร่วมประเพณีต่างๆ 
ของชุมชนในวันส าคัญต่างๆ ให้ความส าคัญกับการท าบันทึกการอ่าน การท าบันทึกประจ าวัน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อนสู่เพ่ือนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ได้สร้างสื่อ ICT ชุดการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามอัธยาศัย และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้ปกครอง
สามารถติดตามคุณภาพของผู้เรียน มีความเข้าใจและส่งเสริมผู้เรียนร่วมกับการเรียนรู้ในโรงเรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนแนะแนวไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามศักยภาพของตนอย่างแท้จริง 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนวางแผนในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างเพียงพอ และพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่  ก าหนดขึน้  (๕คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑ 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนบรรลุเปา้หมาย  ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุเปา้หมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

๑.โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา 
๒.โครงการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ 
๓.โครงการบริหารทั่วไป 
๔. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน    เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรมพัฒนาระบบดูแลฯ และงาน
วินัยนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ และสื่อออนไลน์ และกิจกรรมจิตสาธารณะ  
๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ และเป้าหมายการ
พัฒนา ฯลฯ และมีกระบวนการด าเนินงานตามหลักการ PDCA มีเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา กลยุทธ์ และจุดเน้น โดยใช้โครงการและกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ทั้งนี้อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน  
 
 
 
 



๕๖ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โรงเรียนได้รับความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังเห็นได้จากการได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการประจ าปีสาระการเรียนรู้ต่างๆ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษามีการวางแผนที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย สร้างสถาบันองค์กรให้เข้มแข็ง สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ที่ยั่งยืนของสถานศึกษาต่อไป 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (๕ คะแนน)  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา     

  ๑๐๐.๐๐ 
 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่
ผ่านมา     

  ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
  
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
๑.โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการบริหารกลุ่มงาน ๕ ฝ่าย 
๓.โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
๕.โครงการคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๕๗ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีโครงการพิเศษ เช่น โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาการสอนที่เน้นทักษะการคิด โครงการบริหารสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการ
สอน โครงการเพ่ือนที่ปรึกษา YC ด าเนินการตามระบบวงจรคุณคุณภาพ (PDCA) 
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการสืบค้นหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับระดับชั้น 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนมีแผนในการพัฒนาโครงการพิเศษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน โดยเน้นการ
เตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน และโครงการป้องกันผู้เรียนปลอดจากปัญหาเพศสัมพันธ์               
สิ่งเสพติด และวิกฤตสภาพแวดล้อมท่ีมอมเมาเยาวชนให้หลงผิด  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ          
มีสุนทรียภาพ 

      ๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๓๓๖ ๓๔๙ ๙๐.๐๘ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

๓๓๔ ๓๔๙ ๙๕.๗๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๓๓๒ ๓๔๙ ๙๕.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยส์มัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น   ๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป ์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๓๔๓ ๓๔๙ ๙๘.๒๘ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร ๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐.๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๕๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ๕.๐๐ ๔.๒๓ ๔ ดีมาก 

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

๒๙๗ ๓๔๙ ๘๕.๑๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 
 

๔ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

๒๙๗ ๓๔๙ ๘๕.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๘๒ 
 

๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

๒๙๗ ๓๔๙ ๘๕.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๘๒ ๔ ดีมาก 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าน าเสนอ
ผลงาน 

๒๙๐ ๓๔๙ ๘๓.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๗๗ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล           

   ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๒.๐๐ ๑.๗๐ 
 

๔ ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๒๘๐ ๓๔๙ ๘๐.๒๓ ๑.๐๐ ๐.๗๙ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๒๙๔ ๓๔๙ ๘๔.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๘๔ 
 

๔ ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริม่ และสรา้งสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๓๑๕ ๓๔๙ ๙๐.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๘๕ 
 

๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๕๗ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ๗๒.๒๑ ๑.๐๐ ๐.๗๒ ๓ ดี 



๖๐ 
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คุณภาพ 
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๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  ๘๕.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๘๕.๑๐ ๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไปตาม
เกณฑ ์

  ๒๙.๖๓ ๑.๐๐ ๐.๓๐ ๑ ปรับปรุง 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต   

   ๕.๐๐ ๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเรจ็ 

๒๙๘ ๓๔๙ ๘๕.๓๙ ๒.๐๐ ๑.๗๑ ๔ ดีมาก 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

๒๖๖ ๓๔๙ ๗๖.๒๒ ๑.๐๐ ๐.๗๖ ๔ ดีมาก 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๓๐๑ ๓๔๙ ๘๖.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๖.๔  มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๓๐๑ ๓๔๙ ๘๖.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

     

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๙.๖๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีน            

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา       

๒๒ ๒๔ ๙๑.๖๗ ๒.๐๐ ๑.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด 
การเรยีนรู ้

๒๒ ๒๔ ๙๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

๒๔ ๒๔ ๘๖.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ                 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการ 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษา
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๕ ๔.๖๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  ๙๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศกึษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

   ๑๐ ๙.๔๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  ๑๐๐.๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที่
ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรปุ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  ๘๐.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

  ๙๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  ๙๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐ ๙.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดสีภาพแวดล้อมร่มรืน่ 
และมแีหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รยีน  

  ๑๐๐.๐
๐ 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  ๙๕.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

  ๙๐.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา    

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

       ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้                         

   ๑๐.๐ ๙.๒๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  ๙๐.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

     



๖๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

     

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

  ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    
๑๐๐.๐

๐ 
๙๓.๓

๓ 
๕ ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    ๙๓.๓๓ 
ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔      ระดับ ๕ 
          (ปรับปรุง)       (พอใช้)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   

 

 
 
 



๖๖ 
 

 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๑๘ ๔ ๒ ๐ ๔ ๐ ๑ ๗ ๐ ๐ ๖ ๓๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๘ ๖ ๐ ๒ ๒ ๓ ๑ ๔ ๐ ๐ ๘ ๔๔.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๑ ๔ ๑ ๒ ๐ ๔ ๖ ๐ ๐ ๖ ๓๓.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘ ๐ ๐ ๕ ๗ ๒ ๒ ๒ ๐ ๐ ๕ ๒๗.๗๘ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๘ ๔ ๐ ๒ ๓ ๒ ๔ ๓ ๐ ๐ ๖ ๓๓.๓๓ 

ศิลปะ ๑๘ ๗ ๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
การงานอาชพีฯ ๑๘ ๘ ๑ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๘ ๐ ๐ ๑ ๙ ๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕.๕๖ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๑๘ ๔ ๑ ๕ ๑ ๑ ๒ ๒ ๐ ๒ ๑๐ ๕๕.๕๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๘ ๕ ๒ ๐ ๒ ๕ ๑ ๓ ๐ ๐ ๗ ๓๘.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๐ ๓ ๒ ๐ ๓ ๓ ๒ ๕ ๐ ๕ ๒๗.๗๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘ ๐ ๐ ๑ ๓ ๖ ๒ ๐ ๖ ๐ ๑ ๕.๕๖ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๘ ๔ ๑ ๔ ๑ ๓ ๓ ๒ ๐ ๐ ๙ ๕๐.๐๐ 

ศิลปะ ๑๘ ๕ ๓ ๖ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
การงานอาชพีฯ ๑๘ ๑๑ ๓ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๘ ๑ ๑ ๘ ๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๕๕.๕๖ 

 
 
 
 



๖๗ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๑๘ ๔ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๕ ๘ ๔๔.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๘ ๓ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๕ ๐ ๒ ๕ ๒๗.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๑ ๔ ๑ ๐ ๒ ๒ ๕ ๐ ๓ ๖ ๓๓.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘ ๒ ๐ ๑ ๓ ๕ ๐ ๓ ๐ ๔ ๓ ๑๖.๖๗ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๘ ๒ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐ ๗ ๐ ๓ ๔ ๒๒.๒๒ 

ศิลปะ ๑๘ ๕ ๑ ๔ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๓ ๑๐ ๕๕.๕๖ 
การงานอาชพีฯ ๑๘ ๐ ๒ ๐ ๒ ๑ ๒ ๔ ๔ ๓ ๒ ๑๑.๑๑ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๘ ๑ ๑ ๔ ๑ ๒ ๓ ๓ ๐ ๓ ๖ ๓๓.๓๓ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๑๘ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๔ ๐ ๙ ๔ ๒๒.๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๘ ๓ ๐ ๑ ๐ ๓ ๔ ๒ ๓ ๒ ๔ ๒๒.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๗ ๓ ๐ ๑ ๔ ๒๒.๒๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘ ๐ ๓ ๖ ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ ๓ ๙ ๕๐.๐๐ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๘ ๔ ๑ ๐ ๒ ๔ ๑ ๔ ๐ ๒ ๕ ๒๗.๗๘ 

ศิลปะ ๑๘ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ ๑ ๒ ๐ ๕ ๔ ๒๒.๒๒ 
การงานอาชพีฯ ๑๘ ๑๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๘ ๑ ๒ ๒ ๓ ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ ๕ ๒๗.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๔๑ ๑๔ ๖ ๗ ๕ ๔ ๓ ๒ ๐ ๐ ๒๗ ๖๕.๘๕ 
คณิตศาสตร์ ๔๑ ๘ ๓ ๔ ๓ ๔ ๒ ๑๗ ๐ ๐ ๑๕ ๓๖.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑ ๐ ๒ ๓ ๔ ๑๑ ๖ ๑๒ ๓ ๐ ๕ ๑๒.๒๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๑ ๐ ๕ ๑๔ ๔ ๐ ๕ ๑๓ ๐ ๐ ๑๙ ๔๖.๓๔ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๑ ๐ ๒ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑๓ ๓๑.๔๗ 

ศิลปะ ๔๑ ๑๖ ๑๖ ๓ ๒ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๓๕ ๘๕.๓๗ 
การงานอาชพีฯ ๔๑ ๐ ๐ ๓ ๒ ๓ ๙ ๒๒ ๒ ๐ ๓ ๗.๓๒ 
ภาษาตา่งประเทศ ๔๑ ๐ ๔ ๗ ๑๓ ๕ ๗ ๕ ๐ ๐ ๑๑ ๒๖.๘๓ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๔๑ ๓ ๔ ๓ ๗ ๘ ๖ ๖ ๐ ๔ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๑ ๕ ๓ ๓ ๔ ๒ ๑๑ ๑๐ ๓ ๐ ๑๑ ๒๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑ ๐ ๑ ๒ ๖ ๑๖ ๗ ๕ ๓ ๑ ๓ ๗.๓๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๑ ๑๕ ๗ ๒ ๔ ๒ ๐ ๖ ๐ ๕ ๒๔ ๕๘.๕๔ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๔๑ ๐ ๒ ๗ ๑๑ ๗ ๘ ๔ ๐ ๒ ๙ ๒๑.๙๕ 

ศิลปะ ๔๑ ๑๓ ๑๐ ๖ ๑ ๑ ๓ ๓ ๐ ๔ ๒๙ ๗๐.๗๓ 
การงานอาชพีฯ ๔๑ ๐ ๘ ๓ ๓ ๑๑ ๑ ๑๔ ๐ ๑ ๑๑ ๒๖.๘๓ 
ภาษาตา่งประเทศ ๔๑ ๐ ๒ ๗ ๑๒ ๖ ๗ ๖ ๐ ๑ ๙ ๒๑.๙๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๘๙ ๖ ๙ ๑๕ ๑๔ ๖ ๑๑ ๒๗ ๐ ๑ ๓๐ ๓๓.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๘๙ ๒ ๕ ๙ ๑๘ ๑๒ ๒ ๔๐ ๐ ๑ ๑๖ ๑๗.๙๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๐ ๔ ๑๐ ๕ ๒๗ ๒๒ ๒๐ ๐ ๑ ๑๔ ๑๕.๗๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๙ ๒๒ ๑๓ ๓๗ ๒ ๓ ๒ ๙ ๐ ๑ ๗๒ ๘๐.๙๐ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๙ ๑ ๗ ๒๘ ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๒ ๐ ๑ ๓๖ ๔๐.๔๕ 
ศิลปะ ๘๙ ๑๖ ๑๗ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๘ ๕ ๐ ๑ ๔๘ ๕๓.๙๓ 
การงานอาชพีฯ ๘๙ ๑๗ ๔ ๕ ๖ ๔ ๑ ๒๖ ๐ ๒๖ ๒๖ ๒๙.๒๑ 
ภาษาตา่งประเทศ ๘๙ ๒ ๓ ๑๖ ๑๓ ๖ ๖ ๑๘ ๐ ๒๖ ๒๑ ๒๓.๖๐ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๘๙ ๖ ๘ ๑๔ ๔ ๘ ๓ ๐ ๒ ๔๓ ๒๘ ๓๑.๔๖ 
คณิตศาสตร์ ๘๙ ๕ ๑ ๖ ๑๔ ๓ ๒ ๓ ๒๒ ๓๒ ๑๒ ๑๓.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๑๐ ๕ ๑๖ ๑๑ ๓ ๑ ๐ ๐ ๔๒ ๓๑ ๓๔.๘๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๙ ๕ ๒๒ ๖ ๑ ๑ ๐ ๑๖ ๔ ๓๒ ๓๓ ๓๗.๐๘ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๙ ๘ ๗ ๑๑ ๑๐ ๙ ๙ ๑ ๑ ๓๒ ๒๖ ๒๙.๒๑ 

ศิลปะ ๘๙ ๑ ๑๓ ๒๑ ๙ ๕ ๔ ๑ ๓ ๓๑ ๓๕ ๓๙.๓๓ 
การงานอาชพีฯ ๘๙ ๑๖ ๘ ๑๖ ๗ ๕ ๐ ๐ ๐ ๓๖ ๔๐ ๔๔.๙๔ 
ภาษาตา่งประเทศ ๘๙ ๑๑ ๕ ๔ ๑๓ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๔๔ ๒๐ ๒๒.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๖๐ ๖ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๙ ๕ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๘.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๐ ๕ ๑ ๓ ๑ ๗ ๑๕ ๒๗ ๐ ๑ ๙ ๑๕.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๐ ๑๒ ๑๕ ๑๔ ๑๕ ๐ ๒ ๑ ๑ ๒๗ ๔๕.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๐ ๓ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๔ ๗ ๘ ๒ ๐ ๑๙ ๓๑.๖๗ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๖๐ ๑๓ ๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๓ ๓ ๐ ๑ ๓๓ ๕๕.๐๐ 

ศิลปะ ๖๐ ๗ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔ ๒ ๐ ๐ ๒ ๓๗ ๖๑.๖๗ 
การงานอาชพีฯ ๖๐ ๒๘ ๗ ๙ ๒ ๔ ๕ ๓ ๐ ๒ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐ ๒๓ ๕ ๑๙ ๖ ๑ ๓ ๒ ๐ ๑ ๔๗ ๗๘.๓๓ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๖๐ ๕ ๑๑ ๒๘ ๗ ๓ ๐ ๒ ๐ ๔ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๐ ๕ ๒ ๗ ๑๘ ๑๔ ๙ ๒ ๐ ๓ ๑๔ ๒๓.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๕ ๙ ๑๖ ๑๐ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓๐ ๕๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๐ ๒ ๑๒ ๓๐ ๑๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๖๐ ๖ ๕ ๑๕ ๖ ๔ ๔ ๕ ๙ ๖ ๒๖ ๔๓.๓๓ 

ศิลปะ ๖๐ ๔ ๑๗ ๑๑ ๕ ๐ ๗ ๕ ๓ ๘ ๓๒ ๕๓.๓๓ 
การงานอาชพีฯ ๖๐ ๑๐ ๗ ๑๑ ๙ ๖ ๓ ๖ ๐ ๘ ๒๘ ๔๖.๖๗ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐ ๔ ๑ ๑๗ ๕ ๐ ๕ ๑ ๒ ๒๕ ๒๒ ๓๖.๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๗๑ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๕๓ ๑๕ ๑๗ ๖ ๙ ๑ ๐ ๕ ๐ ๐ ๓๘ ๗๑.๗๐ 
คณิตศาสตร์ ๕๓ ๑๔ ๕ ๗ ๖ ๔ ๖ ๑๑ ๐ ๐ ๒๖ ๔๙.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓ ๑๑ ๖ ๔ ๒ ๑๗ ๗ ๖ ๐ ๐ ๒๑ ๓๙.๖๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๓ ๑ ๑๐ ๑๑ ๑๔ ๑๐ ๒ ๕ ๐ ๐ ๒๒ ๔๑.๕๑ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๓ ๓ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕ ๗ ๗ ๐ ๐ ๒๕ ๔๗.๑๗ 

ศิลปะ ๕๓ ๕ ๙ ๙ ๘ ๑๔ ๗ ๑ ๐ ๐ ๒๓ ๔๓.๔๐ 
การงานอาชพีฯ ๕๓ ๙ ๘ ๑๘ ๕ ๓ ๒ ๘ ๐ ๐ ๓๕ ๖๖.๐๔ 
ภาษาตา่งประเทศ ๕๓ ๑ ๐ ๑๘ ๗ ๑๔ ๓ ๑๐ ๐ ๐ ๑๙ ๓๕.๘๕ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนที่

เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร 

ภาษาไทย ๕๓ ๑๐ ๗ ๖ ๙ ๑๑ ๓ ๖ ๐ ๑ ๒๓ ๔๓.๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๕๓ ๑๓ ๗ ๑๕ ๓ ๓ ๒ ๕ ๒ ๓ ๓๕ ๖๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓ ๖ ๖ ๑๑ ๗ ๑๘ ๒ ๓ ๐ ๐ ๒๓ ๔๓.๔๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๓ ๕ ๒ ๑๓ ๒๐ ๖ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒๐ ๓๗.๗๔ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๓ ๐ ๒ ๑๑ ๒๕ ๑๐ ๑ ๑ ๓ ๐ ๑๓ ๒๔.๕๓ 

ศิลปะ ๕๓ ๖ ๒ ๒๒ ๙ ๑๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓๐ ๕๖.๖๐ 
การงานอาชพีฯ ๕๓ ๐ ๑๕ ๑๗ ๘ ๔ ๐ ๙ ๐ ๐ ๓๒ ๖๐.๓๘ 
ภาษาตา่งประเทศ ๕๓ ๐ ๑ ๑๕ ๒๒ ๘ ๒ ๒ ๐ ๓ ๑๖ ๓๐.๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๓๘ ๒๓.๘๓ ๘.๑๕ ๑๗ ๔๔.๗๔ 

ภาษาไทย ๓๘ ๓๘.๔๒ ๘.๑๔ ๒๑ ๕๕.๒๖ 

วิทยาศาสตร์ ๓๘ ๒๙.๕๓ ๖.๔๖ ๑๙ ๕๐.๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๘ ๓๗.๗๙ ๘.๓๖ ๑๙ ๕๐.๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๘ ๒๖.๗๙ ๗.๔๕ ๑๔ ๓๖.๘๔ 

 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๕๒ ๑๙.๙๐ ๗.๐๐ ๒๘ ๕๓.๘๕ 

ภาษาไทย ๕๓ ๔๐.๐๕ ๑๐.๙๕ ๒๗ ๕๐.๔๙ 

วิทยาศาสตร์ ๕๓ ๒๗.๕๘ ๔.๕๘ ๒๕ ๔๗.๑๗ 

สังคมศึกษาฯ ๕๒ ๓๕.๒๕ ๕.๓๑ ๒๔ ๔๖.๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๒ ๑๗.๙๒ ๓.๓๒ ๒๔ ๔๖.๑๕ 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ ๑๘ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗ ๑๗ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘ ๔๘ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๐ ๑๓๐ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๒ ๗๒ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๖๔ - - - 

รวม ๓๔๙ ๓๔๙    
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐    

 
๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ ๑๘ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗ ๑๗ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘ ๔๘ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๐ ๑๓๐ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๒ ๗๒ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๖๔ - - - 

รวม ๓๔๙ ๓๔๙    
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐    

 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทัง้หมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๓๔๙ ๓๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 
 
๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
       ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
            นักเรียนมีความสามารถในการรับ-ส่งสาร ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง 
โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ดมีาก 
 
        ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถในการสร้างองค์ความรู้ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ดมีาก 
 
        ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ดมีาก 
 
 



๗๕ 
 

 
        ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย ท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันจัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ดมีาก 
 
        ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 นักเรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถน า
เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
 

 



บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจิตส านึกในความเป็นไทย รักสถาบันชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่รัฐจัดสรรให้ อัตราการออกกลางคันลดลง  
  ด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  
 โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และวัด สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสร้างเครือข่ายโดยใช้สังคมออนไลน์ (Facebook) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  จากการที่โรงเรียนส่งเสริมความมีประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ  ผ่านการท ากิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในหลักของประชาธิปไตยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติ  จากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT ส่งผลให้ผู้เรียน
สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ และจากการส่งเสริม ผู้เรียนมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้ผู้เรียน
แสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 
  ด้านมาตรการส่งเสริม  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากการระดมเงินบริจาค
สร้างป้ายโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์  จากด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  เช่น  ผู้ปกครองนักเรียน  สมาคม
ศิษย์เก่า  สมาคมครูผู้ปกครอง บริษัท  ห้างร้านต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทุกคน  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้วิชาการและ
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา   
 จุดเด่น 
             ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ครูสอนตรงตาม
วิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูไม่ครบตามเกณฑ์  ควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมากขึ้นแต่งบประมาณในการจัดท าและการบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดซ่อมอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ  
 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                                        
  จุดเด่น 
   นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยใช้หลักการอยู่ร่วมกันตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่กันอย่างมีความสุข 
 



๗๘ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 จัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพ่ือฝึกและสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็น
คนดีทุกด้าน 
 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม   
 จุดเด่น 
 โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุก
ด้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ  ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
          จุดที่ควรพัฒนา  
 ต้องจัดหา  งบประมาณภายนอกมาสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดมากขึ้น  
 

เงื่อนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
๑. ด้านขวัญก าลังใจในการท างาน 
๒. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
๓. ด้านการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

๓.  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานโรงเรียนมีแนวทางพัฒนา  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
 ๓.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนให้หลากหลายและเพียงพอ 
 ๔.  จัดท าศูนย์ฝึกวิชาชีพส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๕.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๖.  พัฒนาสถานที่ในการผลิตและใช้พลังงานสะอาด 
 ๗.  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในวัฒนธรรม  ค่านิยม  ความเป็นไทย 
 ๘.  พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

๔. ความต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  (เรียงล าดับความต้องการ) 
 โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือต่อไปนี้ 
 ๑. สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้านภาษาและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 ๒. ศูนย์กีฬามาตรฐาน และอุปกรณ์ 
 ๓. ยานพาหนะน าส่งนักเรียนเพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 ๔. ครูภาษาต่างประเทศ และครูตามวิชาที่ขาดแคลน 
 ๕. ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าปรึกษาเฉพาะทาง 
 ๖. การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างองค์กร 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 ประกำศค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนและตัวบ่งชี้โรงเรียนวังม่วงวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     บันทึกความคิดเห็นชอบ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 
(นำงสุนิสำ  แก้วโชติ) 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรโรงเรียนวังม่วงวิทยำคม 
๑๑  มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
(นำงปรำณี ลำยเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังม่วงวิทยำคม 
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

(ลงชื่อ)............................................................ ...... 
(นำงพิมพ์นิพำ  ฤทธิบุตร) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 



 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวงัม่วงวิทยำคม 

ที ่๑๓๗/๒๕๕๘ 

เร่ือง ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(แก้ไขเพิม่เติม)  

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

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

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน ๕ ดา้น 

๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตวับ่งช้ี ในการน้ี เพื่อให้งานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ เร่ือง มอบหมายอ านาจการบงัคบับญัชา

ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบให้ท าหนา้ท่ี การประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

 ๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

  ๑. นางปราณี    ลายเสือ   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายประดิษฐ์  รัตนมรรคคา  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายธนกฤต  ตั้งชยัวรรณา  กรรมการ 

  ๔. นายฐนพล  โสแพทย ์  กรรมการ 

  ๕.  นางแสงดาว   โฉมฉาย   กรรมการ 

  ๖. นางรุ้งดาว  ปิติพร   กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. นางสาวแพรทิพย ์  พดูเพราะ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 หน้ำที่ ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ของ การด าเนินงานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม ใหค้  าปรึกษา แนะน า และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานให้เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย 

 ๒. คณะกรรมกำรประสำนงำน 

  ๑.  นายประดิษฐ์  รัตนมรรคคา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางรุ้งดาว  ปิติพร   รองประธานกรรมการ 
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  ๓.  นายฐนพล  โสแพทย ์  กรรมการ 

  ๔. นายประกาศิต จนัทนา   กรรมการ 

  ๕. นายอรรถพล  บุญเลิศธนา  กรรมการ 

  ๗. นายปรีดา  ศรีต าแย   กรรมการ 

  ๘.นายรัฐปราชญ ์ ทาจ าปา   กรรมการ 

  ๙. นางกณิษฐา   หมวกทอง  กรรมการ 

  ๑๐.นางสาวเกตุแกว้ ยิง่ยนืยง   กรรมการ 

  ๑๑.นางสาวปิยฉตัร อินสุวรรณ์  กรรมการ 

  ๑๒.นางสาวไพลิน สร้อยจิต  กรรมการ 

  ๑๑.นางสาวเสาวภาคย ์ สนิทจนัทร์  กรรมการ 

  ๑๔.นาสาวศิริพร  สุรินทร์   กรรมการ 

  ๑๕.นายพรประสิทธ์ิ สาระค า   กรรมการ 

  ๑๔.นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่  ปฏิบัติหน้า ท่ี เ ป็นบุคลกรหลัก  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ                          

และคณะกรรมการด าเนินงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

และรับผิดชอบจดัประชุมช้ีแจง จดัประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 ด้ำนที ่๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน (น ำ้หนักคะแนน ๓๐) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที ่๑  ผู้เรียนมีสุขภำวะทีด่ีและมีสุนทรียภำพ (๕ คะแนน) 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงั

กายสม ่าเสมอ 
นายประดิษฐ ์รัตนมรรคคา 
นายธีระเดช  มาช่วย 
นายสุขสันต ์ สมานมิตร 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
และพละศึกษา 

๑.๒ มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

นางรุ้งดาว ปิติพร 
นายสุขสันต ์ สมานมิตร 

งานอนามยัโรงเรียน 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรงโรคภยัอุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

นายประดิษฐ ์รัตมรรคคา งานป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาสารเสพติด 
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มำตรฐำนที ่๑  ผู้เรียนมีสุขภำวะทีด่ีและมีสุนทรียภำพ (๕ คะแนน) 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ  

กลา้แสดงออก อยา่งเหมาะสม 
นายรัฐปราชญ ์ ทาจ าปา 
นายพรประสิทธ์ิ สาระค า  

กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 

๑.๕ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และใหเ้กียรติผูอ่ื้น นายพรประสิทธ์ิ สาระค า กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ/กีฬา/
นนัทนาการตามจินตนาการ 

นายประดิษฐ ์ รัตนมรรคา 
นายธีระเดช  มาช่วย 
นายธนกฤต  ตั้งชยัวรรณา 
นางสาวเสาวภาคย ์สนิทจนัทร์ 
นายพรประสิทธ์ิ สาระค า 
 

กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

และพละศึกษา 

มำตรฐำนที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พงึประสงค์ (๕ คะแนน) 
๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร นางอุบลรัตน์ มอญรัต 

นางกญัญก์ุลณชั  มัง่มี 
งานสร้างเสริมคุณธรรมฯ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

นายประกาศิต จนัทนา 
นางกญัญก์ุลณชั  มัง่มี 

งานสร้างเสริมคุณธรรมฯ 

๒.๓ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 

นางอุบลรัตน์ มอญรัต 
นางกญัญก์ุลณชั  มัง่มี 

งานสร้างเสริมคุณธรรมฯ 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

นายประกาศิต จนัทนา 
นางกญัญก์ุลณชั  มัง่มี 

งานสร้างเสริมคุณธรรมฯ 

มำตรฐำนที ่๓ ผู้เรียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง (๕ คะแนน) 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ
รอบตวั 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง
ค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

นายปรีดา ศรีต าแย กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 
 
 

นายอรรถพล  บุญเลิศธนา 
นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ 
 
 

กลุ่มสาระฯการงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี 
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มำตรฐำนที ่๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ 
๔.๑ สรุปความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และ

ส่ือสารโดยการพดู หรือเขียนตามความคิดเห็น
ของตนเอง 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์ 
 
 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิการแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

นางกณิษฐา  หมวกทอง 
นายรัฐปราชญ ์ทาจ าปา 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

นายปรีดา ศรีต าแย กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

มำตรฐำนที ่๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทกัษะทีจ่ ำเป็นตำมหลกัสูตร (๕ คะแนน) 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ์ 
นางกณิษฐา  หมวกทอง 
นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

งานวดัและประเมินผล 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็น
ตามเกณฑ์ 

นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ
นางสาวไพลิน สร้อยจิต 

งานวดัและประเมินผล 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

งานวดัและประเมินผล 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ นายปรีดา ศรีต าแย งานวดัและประเมินผล 
มำตรฐำนที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผู้อืน่ได้ดี และมีเจตคติทีด่ีต่ออำชีพสุจริต  
(๕ คะแนน) 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ นางอุบลรัตน์ มอญรัต 

นางสาวศิริพร  สุรินทร์ 
งานหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

นางอุบลรัตน์ มอญรัต 
นางสาวศิริพร  สุรินทร์ 

งานหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ นางสาวศิริพร  สุรินทร์ งานหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
นายอรรถพล  บุญเลิศธนา 
นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ 
นางสาวศิริพร  สุรินทร์ 

กลุ่มสาระฯการงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี 
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ด้ำนที ่๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (๕๐ คะแนน) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที ่๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง

ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

นายปรีดา ศรีต าแย กลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์   

กลุ่มงานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ
ทางสติปัญญา 

นางแสงดาว  โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์   

กลุ่มงานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

๗.๔ ครูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการ
น าบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ 

นายอรรถพล บุญเลิศธนา กลุ่มงานพฒันาส่ือ
นวตักรรมฯ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย 

นางกณิษฐา  หมวกทอง 
นางสาวนนัทวนั ล้ีภยัเจริญ 

กลุ่มงานวดัผล
ประเมินผล 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้และคุณภาพชีวติ
ดว้ยความเสมอภาค 

นายธนกฤต ตั้งชยัวรรณา 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์   

กลุ่มงานแนะแนว 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์   

กลุ่มงานวจิยั 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 นางแสงดาว  โฉมฉาย 
 

กลุ่มงานวนิยั  
และการรักษาวนิยั 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

นายปรีดา ศรีต าแย กลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 

มำตรฐำนที ่๘ ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความริเร่ิม

ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 
 

กลุ่มงานแผนงานฯ 



6 
 

มำตรฐำนที ่๘ ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและกรจดัการ 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานแผนงานฯ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
การ 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานแผนงานฯ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานแผนงานฯ 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษา 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานแผนงานฯ 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการ 
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ
เตม็เวลา 

นายปรีดา ศรีต าแย 
นางสาวไพลิน  สร้อยจิต 

กลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 

มำตรฐำนที ่๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเกดิ
ประสิทธิผล (๕ คะแนน) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

นางแสงดาว โฉมฉาย 
 

กลุ่มงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

นางแสงดาว โฉมฉาย 
 

กลุ่มงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา 

นางสาวเสาวภาคย ์สนิทจนัทร์ 
 

กลุ่มงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

มำตรฐำนที ่๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรหลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  
(๑๐ คะแนน) 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ิน 

นางสาวไพลิน สร้อยจิต 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 
 
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
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๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดั ความสามารถและความ
สนใจผูเ้รียน 

นางสาวไพลิน สร้อยจิต 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๑๐.๓ จดักิจกกรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 
ความถนดั และความสนใจผูเ้รียน 

นายปรีดา ศรีต าแย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

กลุ่มงานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

นายปรีดา ศรีต าแย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

กลุ่มงานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

นางรุ้งดาว  ปิติพร 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

นายฐนพล  โสแพทย ์
  

กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

มำตรฐำนที ่๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและบริกำรทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันำเต็มศักยภำพ (๑๐ คะแนน) 
๑๑.๑ หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้ม
ร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

นายประกาศิต จนัทนา 
นายประดิษฐ ์ รัตนมรรคา 
นายพรประสิทธ์ิ  สาระค า   

กลุ่มงานบริหารจดัการ
อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

นางรุ้งดาว ปิติพร 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

งานอนามยัโรงเรียน 
งานโภชนาการ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นางแสงดาว โฉมฉาย 
นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์ 

งานหอ้งสมุด 

มำตรฐำนที ่๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นางรุ้งดาว  ปิติพร 

นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ 
 

กลุ่มงานบริหารวชิาการฯ 

มำตรฐำนที ่๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ 
 

กลุ่มงานแผนงานฯ 
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๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

นายอรรถพล บุญเลิศธนา 
นางสาวนนัทวนั  ล้ีภยัเจริญ 
 

กลุ่มงานพฒันาระบบ
เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

นางรุ้งดาว  ปิติพร 
นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในฯ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

นางรุ้งดาว  ปิติพร 
นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ 
 

กลุ่มงานแผนงานฯ 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

นางสาวพิณทิพย ์วจิิตรกลาง 
นางสาวแพรทิพย ์ พดูเพราะ 
นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง 

กลุ่มงานพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในฯ 

ด้ำนที ่๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที ่๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

นายปรีดา ศรีต าแย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

กลุ่มงานพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

นางสาวไพลิน สร้อยจิต 
นายฐนพล  โสแพทย ์
 
 

กลุ่มงานพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ 

ด้ำนที ่๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ (๕ คะแนน) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที ่๑๔  กำรพฒันำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวสัิยทศัน์ ปรัชญำ และจุดเน้น (๕ คะแนน) 
๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

นายประกาศิต จนัทนา 
นายฐนพล  โสแพทย ์
 

กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 
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๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

นายปรีดา ศรีต าแย 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 

ด้ำนที ่๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (๕ คะแนน) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที ่๑๕ กำรจัดกจิกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพือ่พฒันำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสูงขึน้ (๕ คะแนน) 
๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
นายประกาศิต จนัทนา 
นางอุบลรัตน์  มอญรัตน์ 
นางกญัญก์ุลณชั  มัง่มี 

กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย นายปรีดา ศรีต าแย กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 
 หน้ำที่ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ี ประสานผูเ้ก่ียวขอ้ง ประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจ

กบัคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน และตวับ่งช้ี บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังาน ประเมินผลเคร่ืองมือ และ

จดัท ารายงานสรุปมาตรฐาน และตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อก่อใหเ้กิดผลดี

ต่อโรงเรียนและทางราชการ หากมีปัญหาให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา เพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่ วนัท่ี ๑๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

  สั่ง ณ วนัท่ี ๑๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

                     (นางปราณี  ลายเสือ) 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม 

 



บันทึกความเห็นชอบ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

(ลงช่ือ).................................................................. 

(นางรุ้งดาว  ปิติพร)        

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

๒๗   มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

    (ลงช่ือ).................................................................. 

(นางปราณี  ลายเสือ)        

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

            ๒๗   มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

    (ลงช่ือ).................................................................. 

(นายจ านง   จุลอ าพันธ์)        
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
           ๒๗   มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                                                                                               

(นางปราณี  ลายเสือ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ /กีฬา /นันทนาการ 

ตามจิตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับฟังความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

รอบตัว 
๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู หรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วธิีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสตูร   

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

   
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดดาร

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ๑ 
    



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจผู้เรียน 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 
    



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ  

 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

    
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

๑๐ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น  

 

๕ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า 
“ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” 

๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมการน้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวังม่วงวทิยาคม 

เร่ือง การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    

  โดยที่มีการประกันใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

                                                                         

(นางปราณี   ลายเสือ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 



การก้าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  ระดับดีเย่ียม 
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๒ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบตัิเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๙๒ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๑.๕ มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี และใหเ้กียรตผิู้อื่น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์ /กีฬา /

นันทนาการ ตามจตินาการ 
ร้อยละ ๙๙ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ระดับดีเย่ียม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ยอมรับฟังความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

ระดับดี 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๙๑ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๘๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลกัสูตร  ระดับดี 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๓ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๓๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๗๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ ๘๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๘๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดดาร
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แก้ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๘๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 

 
 
 
 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเตม็เวลา 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด ร้อยละ ๙๔ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๔ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙๔ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ระดับดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจผูเ้รยีน 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ ๘๑ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ ๙๓ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ระดับดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
๑๑.๓ จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

   
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปเีป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ 
ทักทายกัน” 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๔.๒ ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ 
ทักทายกัน” 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรมิ  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น     

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๕.๒ ผลการด าเนนิงานการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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