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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  
ที่อยู่ 175 หมู่ 1 อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
สังกัด ส ำงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสระบุรีเขต 4  โทรศัพท์ 036 369112 
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2560 

 
ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ 

4 70 3 7 3 
 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท
32%

ปริญญาตรี
68%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 

บริหำรกำรศึกษำ 4 - 
ภำษำไทย 8 20.50 
สังคมศึกษำ 11 16.27 
วิทยำศำสตร ์ 11 16.09 
คณิตศำสตร ์ 11 17.45 
ภำษำต่ำงประเทศ 13 21.76 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 14.66 
ศิลปศึกษำ 4 18.25 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 14 19.78 

รวม 82  
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
     จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 1,533 คน 
 

ระดับชั้นเรียน  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งหมด 

จ ำนวนห้อง  10 9 10 5 5 5 44 44 
เพศ ชำย 176 155 177 51 53 63 675  

หญิง 193 182 190 83 110 100 858 
รวม  369 337 367 134 163 163 1,533 1,533 

เฉลี่ยต่อห้อง  36.9 37.44 36.7 26.80 32.6 32.6   
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4
5%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99
19%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
22%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
18%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 -2.49
15%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5- 1.99
10%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
8%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
3%

รายวิชาภาษาไทย

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
5%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 -3.99
11%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
12%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
17%ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49

22%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
15%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
15%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
3%

รายวิชาคณิตศาสตร์
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ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
2% ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99

5%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
12%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
17%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
22%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
21%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
16%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
5%

รายวิชาวิทยาศาสตร์

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
5% ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99

14%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
23%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
19%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
17%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
9%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
10%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
3%

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
2%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99
20%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
23%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
22%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
18%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
8%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
5%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
2%

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
25%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99
26%ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49

19%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
13%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
9%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
4%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
3% ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99

1%

รายวิชาศิลปะ
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ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
20%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99
39%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
21%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
9%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
5%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
3%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
2%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
1%

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 4.0
3%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.5 - 3.99
12%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.0 - 3.49
16%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.5 - 2.99
17%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.0 - 2.49
18%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.5 - 1.99
17%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.0 - 1.49
12%

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 0 - 0.99
5%

รายวิชาภาษาต่างประเทศ
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียน 45.38 23.17 30.53 27.78

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 46.54 24.87 31.37 29.2

คะแนนเฉล่ียระดบัสงักดั สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45
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ผลการทดสอบระดับชาต ิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย
สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียน 44.98 31.99 24.78 18.89 24.96

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.1 34.26 27.57 22.33 28.32

คะแนนเฉล่ียระดบัสงักดั สพฐ. 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.25 34.7 28.31 24.53 29.37
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ผลการทดสอบระดับชาต ิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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2) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปี 2559 45.09 32.92 26.82 29.55

ปี 2560 45.38 30.53 23.17 27.78
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ผลการทดสอบระดับชาต ิปีการศึกษา 2559 - 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย
สงัคมศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปี 2559 49.93 33.59 29.73 21.78 24.94

ปี  2560 44.98 31.99 24.96 18.89 24.78
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ผลการทดสอบระดับชาต ิปีการศึกษา 2559 - 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
6

ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 142 131 72 126 135 141

ห้องปฏิบตัิการคณิตศาสตร์ 66 67

ห้องปฏิบตัิการวิทย์ 66 67 62 57 62 68

เกษตรทฤษฎีใหม่ 369 174 87 126

ห้องคอมพวิเตอร์ 369 337 296 126 163 163

ห้องสมดุ 369 243 251 84 95 145
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
6

นิทรรศการสวนพฤกษสาสตร์ 42 38 25

พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ 163

มทร.สวุรรณภมูิ 134 163

วดัพระศรีรัตนศาสนาราม 65 54 163

ศนูย์หม่อนไหม 42 43 38 29 32 30

ค่ายลกูเสือ 369 272 313
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

ค่ายลกูเสือ ศนูย์หม่อนไหม วดัพระศรีรัตนศาสนาราม มทร.สวุรรณภมูิ พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ นิทรรศการสวนพฤกษสาสตร์
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ :  ดี 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนเทพศิรินทร ์พุแค มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยได้มีกระบวนกำรพัฒนำ 
ผู้เรียน ให้เป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 และกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561 จัดให้มีกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะของนักเรียนทุกชั้นตำมธรรมชำติของกลุ่ม
สำระ นักเรียนมีคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรต้องกำรโดยโรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในกำร
สื่อสำร ทั้งกำรอ่ำน เขียน และทักษะกำรพูด แก้ไขปัญหำนักเรียนเรียนรู้ช้ำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน   
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น มีกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบระดับชำติ  
ข้อสอบ Pre O – net , ข้อสอบกลำง และกำรทดสอบแนว PISA เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
มีกำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร เช่นกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตอำสำ แข่งขันทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กำรจัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร ที่มีแนวคิดในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรียนรู้จำกเกมและนันทนำกำร จำกกำรศึกษำรูปแบบโครงงำนบูรณำกำร 
และ สะเต็มศึกษำ กำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำรฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมค่ำยยุวชนประชำธิปไตย    
ค่ำยภำวะผู้น ำ เป็นส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้ำงขึ้น มีกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และด ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  โรงเรียนเน้นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี ท ำงำนเป็น 
แก้ปัญหำได้ รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ และพัฒนำพัฒนำศักยภำพตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ โรงเรียนเชิญวิทยำกรจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆและนักเรียนเก่ำของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ที่ก ำลังศึกษำในสถำบันกำรศึกษำมำให้ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนและกำรปฏิบัติตนใน
ระหว่ำงกำรเรียน น ำนักเรียนไป Open House สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมรู้และประสบกำรณ์  
เพื่อวำงแผนกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 นอกจำกนี้ โรงเรียนได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต โดยเน้นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน คือกำรท ำงำนเป็น เน้นสำมัคคี ฝึกนักเรียนปฏิบัติ กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมเป็นประชำธิปไตย สร้ำง
จิตส ำนึกกำรท ำงำนเพื่อส่วนรวม เรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม        พหุ
วัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสุขมีควำมตระหนักในกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน กำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี ควำมเคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  โรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย
สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น  กำรเวียนเทียน วันไหว้ครู วันมุทิตำจิต 
วันสุนทรภู่  กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมค่ำยคุณธรรมน ำชีวิต   กิจกรรมสวดมนต์ประจ ำ
สัปดำห์ ให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันโดยมีกำรน ำเงินจำกกำรอดออมของนักเรียนมำบริจำคให้ผู้ด้อยโอกำสและท ำบุญ
ในวำระต่ำงๆ ตำมควำมพร้อม ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เช่นกำรดูแลรักษำควำมสะอำดในบริเวณ
โรงเรียน กำรแสดงควำมเคำรพ ส่งเสริมให้นักเรียนเสียสละเพื่อส่วนรวม กล้ำแสดงออกและมีแนวควำมคิด 
มุมมองที่บ่งบอกถึงศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี
โดยผ่ำนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม ค่ำยกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งภำยในโรงเรียน และส่วนของ
เครือข่ำยเทพศิรินทร์  รวมทั้งกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ที่ส่งเสริมนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนอำรมณ์ 
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สังคม และสติปัญญำ นอกจำกนี้โรงเรียนยังมีกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี เพื่อส่งเสริมกำรดูแล รักษำสุขภำพ
ของนักเรียนเป็นประจ ำทุกปี  
 

2. ผลการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทำงวิชำกำรของนักเรียน นักเรียนจบหลักสูตรตำมเวลำที่ก ำหนดมำกขึ้น ม ี

ทักษะในกำรสื่อสำรทั้งทำงภำษำและเทคโนโลยีได้พอเหมำะกับระดับชั้น  มีภำวะผู้น ำ กำรกล้ำแสดงออก 
รวมทั้งมีกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ มำกขึ้น นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ำแข่งขันใน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำครวมทั้งสิ้น 37 รำยกำร มีผลกำรแข่งขันระดับภำคได้ระดับเหรียญทอง 13   
รำยกำร เหรียญเงิน 13 รำยกำร  ระดับเหรียญทองแดง 8 รำยกำร ส ำหรับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นมีค่ำเฉลี่ยสูงขึ้นในรำยวิชำ ภำษำไทย นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นเข้ำศึกษำต่อตำมควำมสนใจและควำมรู้ ควำมสำมำรถ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยสำมำรถประกอบอำชีพและศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ งำน  
 จำกกำรสร้ำงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนโดยผ่ำนกิจกรรมทั้งในห้องเรียน เช่น กำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรบูรณำกำรควำมรู้กับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม ค่ำยภำวะผู้น ำ 
กำรศึกษำดูงำน กิจกรรมโครงงำน กิจกรรมดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร และสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำย ท ำงำนกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำวะ
ทำงร่ำยกำย ลักษณะจิตสังคมและมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้น 
         ผลจำกกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สำมำรถสรุปผลกกำรประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน คุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน ได้ดังนี้ 
ผลการประเมนิความสามารถในการสื่อสาร 

 

ระดบัชัน้ ม.1 ระดบัชัน้ ม.2 ระดบัชัน้ ม.3 ระดบัชัน้ ม.4 ระดบัชัน้ ม.5 ระดบัชัน้ ม.6

ดีเย่ียม 157 154 311 59 97 88

ดี 185 155 340 62 60 72

ต้องปรับปรุง 24 10 34 5 6 0
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ผลการประเมนิความสามารถในการคิด 
 

 
 
 
ผลการประเมนิความสามารถในการแก้ปญัหา 
 

 
 

ระดบัชัน้ ม.1 ระดบัชัน้ ม.2 ระดบัชัน้ ม.3 ระดบัชัน้ ม.4 ระดบัชัน้ ม.5 ระดบัชัน้ ม.6

ดีเย่ียม 125 120 143 24 54 78

ดี 213 178 192 84 103 81

ต้องปรับปรุง 28 22 14 8 6 2
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ระดบัชัน้ ม.1 ระดบัชัน้ ม.2 ระดบัชัน้ ม.3 ระดบัชัน้ ม.4 ระดบัชัน้ ม.5 ระดบัชัน้ ม.6
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ต้องปรับปรุง 8 9 5 5 3 0

0

50

100

150

200

250

จ ำ
นว

นนั
กเ
รีย

น



13 
 

ผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

 
 

ผลการประเมนิความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

 

ระดบัชัน้ ม.1 ระดบัชัน้ ม.2 ระดบัชัน้ ม.3 ระดบัชัน้ ม.4 ระดบัชัน้ ม.5 ระดบัชัน้ ม.6

ดีเย่ียม 113 107 110 41 68 77

ดี 230 199 229 80 95 84

ต้องปรับปรุง 23 14 10 5 0
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ระดบัชัน้ ม.1 ระดบัชัน้ ม.2 ระดบัชัน้ ม.3 ระดบัชัน้ ม.4 ระดบัชัน้ ม.5 ระดบัชัน้ ม.6

ดีเย่ียม 140 120 143 51 66 69

ดี 221 198 204 72 87 92

ต้องปรับปรุง 5 2 2

0

50

100

150

200

250



14 
 

ผลการประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

 

 
 
ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
 

 
 

3. จุดเด่น 
          นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยส่วนใหญ่มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถน ำเสนองำนในรูปแบบต่ำง ๆได้ดี รู้จักกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและ
ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี  มีเทคนิคในกำรท ำงำนที่
หลำกหลำยมำพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่องำนส ำเร็จสำมำรถบอกข้อดีและข้อบกพร่องของงำนได้ มี
ควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตน  

 
4. จุดควรพัฒนำ 

1. ผู้เรียนบำงส่วนยังไม่สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปควำมคิดรวบยอด คิดอย่ำงเป็น 
ระบบและคิดแบบองค์รวมสำมำรถคำดกำรณ์ ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรตัดสินใจได้  

        2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนยังไม่เป็นที่น่ำพึงพอใจ  
        3. นักเรียนบำงส่วนยังขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน ไม่มีนิสัยรักกำรอ่ำน หมกมุ่นกับสื่อ 

 ออนไลน์ 
        4. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นควรได้รับกำรฝึกฝนในเรื่องกระบวนกำรท ำงำน  
  5. นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมเรื่องใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
  6. นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  7. นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมเรื่องแนวทำงกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภำพ : ดี 
กระบวนการพัฒนา 

ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนโดยใช้กระบวนกำรท ำงำน SWOT Analysis กำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร
ศึกษำชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำวิชำกำรและจัด
กำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ครอบคลุมภำรกิจทั้ง 4 กลุ่มงำน 
คือ กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรงบประมำณและกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไป
ประยุกต์ช้ได้ และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม
ศักยภำพ เต็มเวลำ  โดยพร้อมน ำข้อคิดเห็นจำกนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ นอกจำกนี้ โรงเรียนได้จัดหำทรัพยำกร งบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
พัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม  และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน รวมทั้งด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน
เสนอผู้เกี่ยวข้องและน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำงำนต่อไป 

 
 ผลการพัฒนา 
 

1. โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำของ 
สถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำต ิโดยคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

2. โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับกำร 
พัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง โดยโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำร และสนับสนุนในกำรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ และน ำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดแหล่ง
เรียนภำยในสถำนศึกษำ จัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน อำคำรประกอบห้องเรียน 
ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงำม เป็นระเบียบเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

3. โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับ 
สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำและร่วมรับผิดชอบ 

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรรว่มวำงแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

5. โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม  
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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6. โรงเรียนมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ใช้วงจรกำร 

บริหำรงำนคูณภำพ PDCA  ยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

7. โรงเรียนมีกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกชุมชน ชมรมนักเรียนเก่ำ 
เทพศิรินทร์ พุแค เครือข่ำยอุปถัมภ์ เช่น บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ในโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน ทั้งในรูปของ
ทุนกำรศึกษำ และงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้
ภำยนอกโรงเรียน เช่น สวนพฤกษศำสตร์ภำคกลำง พุแค ศูนย์หม่อนไหม ให้กำรสนับสนุนเรื่องกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
 ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปกำรพัฒนำครุ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรจัดหำทรัพยำกร 
และกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล ได้ดังนี ้
 
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครัง้ / ภาคเรียน
2%

2 ครัง้ / ภาคเรียน
26%

มากกว่า 2 ครัง้ / ภาคเรียน
72%

จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ
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การมีส่วนร่วมของเครือขา่ยในการวางแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

 

 
 
การจัดหาทรพัยากรส าหรับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษาในรูปแบบงบประมาณ 
 

 
 

จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 ครัง้/ภาคเรียน
25%

จ านวน  2 แห่ง 2  ครัง้/ภาคเรียน
25%

จ านวน 2  แห่ง มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรียน
50%

จ ำนวนครั้ง/ภำคเรียน

เงินส าหรับจดัซือ้ วสัด ุครุภณัฑ์งานพิพธิภณัฑ์
25%

เงินส าหรับสนบัสนนุเร่ือง กีฬา
13%

เงินสนบัสนนุการศกึษา
59%

เงินทนุการศกึษานกัเรียน
3%
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ร้อยละของครทูี่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 
 

3. จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง  
2. มีกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ำย เพื่อระดมพลังสมองเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3.   ทุกฝ่ำยมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

คุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เป็นรูปธรรม 
4. ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสริมในกำรพัฒนำตนเอง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กำรวิจัยในชั้นเรียน และมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
  1. กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้มำกขึ้น 

  2. กำรก ำหนดบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนคูณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 3. ควรจัดระบบกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม (KM : Knowledge 
 Management) เพื่อรองรับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำในทุกหน่วยงำนกำร  
 บริหำรของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน  
  
 
 
  

1 ครัง้ /ภาคเรียน
64%

2 ครัง้ / ภาคเรียน
6%

มากกว่า 2 ครัง้ / ภาคเรียน
30%

กำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม และประเมินผลจำกผู้บริหำร
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภำพ :  ดี 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
                   กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้ด ำเนินกำรโดยยึดมั่นที่จะพัฒนำผู้เรียนเป็น
ก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และ
ทักษะพื้นฐำน รวมทั้ง เจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  มี
ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด  กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ ทั้งยังจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เนื้อหำสำระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนวัฒนธรรม 
กำรสร้ำงสรรค์ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย โดยมีหลักสูตรแกนกลำง มีโครงสร้ำงหลักสูตร แผนกลยุทธ์ แผนกำรจัดกำร
เรียนรู ้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมที่ตอบสนองควำมสำมำรถพิเศษควำมถนัดของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ โดย
จัดศูนย์พัฒนำศักยภำพ กำรจัดตั้งชุมนุมต่ำง ๆ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมทักษะทำงวิชำกำร   กิจกรรม
ศึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคลโดยใช้แบบคัดกรองควำมประพฤติ กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ้นเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนให้เต็มตำมควำมสำมำรถตำมควำมต้องกำรอย่ำงหลำกหลำย  มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนน ำควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ ของแต่ละคนไปแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด และระดับภำค โดยโรงเรียนได้
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

1.ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นตัวก ำหนดเนื้อหำสำระ และได้จัดให้มีปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เอื้อ
ประโยชน์กับควำมต้องกำรของผู้เรียน และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  และนโยบำยของหน่วยงำนต้น
สังกัด ส่งเสริมกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำง ๆ เน้นกระบวนกำรคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
 2.กำรจัดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรสอน และกำรวัดผล
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสมกับเป้ำหมำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้
พัฒนำตนเอง 

    3. พัฒนำครู โดยกำรจัดอบรม สัมมนำ ประชุมปฏิบัติกำรภำยในสถำนศึกษำ และส่งเข้ำรับกำรอบรม
กับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อศึกษำเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนสอน เนื้อหำและองค์ควำมรู้ใหม่ รวมทั้ง กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
         4. โรงเรียนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้เอื้อต่อควำมต้องกำรของครูในกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมพร้อมและทันสมัย พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำม
หลำกหลำย 
         5. โรงเรียนน ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกำรสอบปกติ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับชำติ O -NET ไปวิเครำะห์ เพื่อวำงเป้ำหมำยและประเมินผลส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำร
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ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อไป 
 6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตร โดยเฉพำะกิจกรรมชุมนุมเทพศิรินทร์ ที่สร้ำง
เสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนักเรียน 
 7. จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำคือผู้เรียนมีสุขภำวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ รู้จักกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
 8. ส่งเสริมและให้ขวัญก ำลังใจส ำหรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี โดยมอบเกียรติบัตร ทุนกำรศึกษำ 
เงินสนับสนุนในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ มอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี แต่งกำยถูกระเบียบ 
 9. โรงเรียนมีระบบบริหำรและตรวจสอบ ควบคุม ดูแล โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
เป็นผู้ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลงำนของโรงเรียน ท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
   10. สถำนศึกษำจัดบริกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชน เช่น ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนกำรศึกษำโดยกำร
สอนวิชำภำษำจีนให้แก่แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธท์ี่ดตี่อชุมชน กิจกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่น   เยี่ยมบ้ำนพักคนชรำ เยี่ยมบ้ำนนักเรียน และผู้ป่วยในสถำนพยำบำล 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เอื้อประโยชน์กับควำมต้องกำรของผู้เรียน และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ของโลก และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ส่งเสริมกำรเรียนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และ
ทักษะด้ำนต่ำง ๆ เน้นกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำร
แสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรสอน และกำรวัดผล 
ประเมินผลอยำ่งหลำกหลำย ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสมกับเป้ำหมำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้
พัฒนำตนเอง 

3. ครูรู้จักผู้เรยีนรำยบุคคลและสำมำรถส่งเสริมผู้เรียนตรงตำมศักยภำพ   
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ มีเครือ่งมือวัดผลและ 

ประเมินผลที่หลำกหลำย เปน็ที่ปรึกษำและช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ และพัฒนำผู้เรียนที่มีกำรบกพร่อง
ด้ำนกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

5. นักเรียนสำมำรถศึกษำต่อในสำขำวิชำชีพท่ีตนเองต้องกำรท้ังสำยอำชีพ และในระดับอดุมศึกษำ 
 

3. จุดเด่น 
1. คณะครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมุ่งมั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดย 

ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  มีกำรวัดและ
ประเมนิผลอย่ำงหลำกหลำย มีกำรวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรยีน  

2. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ คัดกรองผู้เรียน แก้ไขและพัฒนำ 
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ครทู ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกัน มีทิศทำงกำรท ำงำนที่สอดคล้อง และตรงกับ 
นโยบำยทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและหน่วยงำนต้นสังกัด 
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4. จุดควรพัฒนำ 
1.ครูผู้สอนควรมีกำรวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ตรง

ประเด็น และน ำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำเป็นฐำนในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
2.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรเพิ่มกิจกรรม /โครงกำรเพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต พัฒนำทักษะกำร

อ่ำนคิด วิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม และกระบวนกำรท ำงำน 
3. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบวัดผลระดับชำติ O – NET 
4. จัดท ำสื่อเพือ่ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

          5. กำรจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
แผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN) และกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน (LOGBOOK) 
ในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อให้ส่งผลถึงกำรพัฒนำผู้เรียน 
          6.จัดกิจกรรม / โครงกำรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มคีุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 และกำรจัด
กำรศึกษำไทยในยุค 4.0 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล 
ระดับคุณภำพ : ดี 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 8  ประกำร ได้แก่ 1) ก ำหนด 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน 3) 
จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีในกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลเป็น
สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  4) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 5) ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 6) ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ 7) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 8) โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี  ชุมชน / ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรของสถำนศึกษำ โรงเรียนได้น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด มำประยุกต์ร่วมกับนโยบำย
ของสถำนศึกษำ นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มำเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ แล้วก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็น 4 มำตรฐำน มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 ได้อย่ำงครอบคลุม  มอบหมำยผู้เกี่ยว
ของได้แก่รองผู้อ ำนวยกำร  คณะครู รับผิดชอบ  ในกำรด ำเนินกำร และได้ด ำเนินทุกโครงกำรครบวงจรคุณภำพ   
( PDCA ) มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และเผยแพร่ไปยังชุมชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำจัดพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงมีพัฒนำกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
1.โรงเรียนมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน มีกรอบกำรท ำงำนที่เป็นระบบ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร  

และมอบหมำยภำรงำนที่ชัดเจน กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย ท ำให้เกิดควำม
คล่องตัวส่งผลให้กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนมีทิศทำงที่ชัดเจน และเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. โรงเรียนมีระบบงำนกำรประกันคุณภำพที่ชัดเจน 
 

3. จุดเด่น 
1. โรงเรียนให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วม  

กำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ด ำเนินกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร สร้ำงองค์คำมรู้และวัฒนธรรมกำรท ำงำนแก่บุคลำกรใน 

สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
     โรงเรียนควรสร้ำงควำมเข้ำใจ เรื่องกำรประเมินตนเองของนักเรียน คณะครู และกำรประเมนิ 
กิจกรรม งำน / โครงกำร เพื่อกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดี 
 
 จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน ทั้งน้ี เพรำะมำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ใน
ระดับ  ดี มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับ ดี  มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในที่มีประสิทธผิล อยู่ในระดับ ดี 
 ทั้งนี้  โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยโดยมีกระบวนกำรพัฒนำ 
ผู้เรียน ให้เป็นไปสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียน มีกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะของนักเรียน
ทุกชั้นตำมธรรมชำติของกลุ่มสำระ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในกำรสื่อสำร ทั้งกำรอ่ำน เขียน และทักษะกำร
พูด แก้ไขปัญหำนักเรียนเรียนรู้ช้ำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน   ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  มีกำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้นักเรียนมีโลก
ทัศน์ที่กว้ำงขึ้น เน้นกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบ
อำชีพ และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข   มีกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยเน้น
กำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน ฝึกนักเรียนปฏิบัติ กำรท ำงำนเป็นทีม สร้ำงจิตส ำนึกกำรท ำงำนเพื่อส่วนรวม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ โดยผ่ำนกิจกรรมของ  จำกกำรด ำ เนินกำรดังกล่ำวจึง
ส่งผลให้ นักเรียนจบหลักสูตรตำมเวลำที่ก ำหนดมำกขึ้น เข้ำศึกษำต่อในสำยอำชีพและระดับอุดมศึกษำ และมี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร และสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำย ท ำงำนกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำวะทำงร่ำยกำย ลักษณะจิตสังคมและมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้น ในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนโดยใช้
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กระบวนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  บริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  จัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และ
รับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยโรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ และมีกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในมำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียน ได้ด ำเนินกำรโดยยึดมั่นที่จะพัฒนำผู้เรียน
ด้วยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย มีหลักสูตรแกนกลำง โครงสร้ำงหลักสูตร แผนกล
ยุทธ์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมที่ตอบสนองควำมสำมำรถพิเศษควำมถนัดของผู้เรียนให้
เต็มตำมศักยภำพ ด้วยกระบวนกำรสอน และกำรวัดผลประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย ประเมินผู้เรียนจำกสภำพ
จริง ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำตนเอง โรงเรียนมีกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง จัดซื้อ จัดหำวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  ปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร  และพัฒนำแหล่งเรียนรู้   น ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ไปวิเครำะห์ เพื่อ
วำงเป้ำหมำยและประเมินผลส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับมำรฐำนที่ 4 กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือใน
กำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนได้น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
มำประยุกต์ร่วมกับนโยบำยของสถำนศึกษำ นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มำเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ แล้วก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ด ำเนินทุกโครงกำร
ครบวงจรคุณภำพ   ( PDCA ) มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรมำด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และเผยแพร่
ไปยังชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำจัดพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงมีพัฒนำกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลอื 

 
โรงเรียนได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรรมตำ่งๆ ที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ

นักเรียนให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม ตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  สรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้ในระดับดี  ซึ่งแต่ละ
มำตรฐำนมี  ระดับคุณภำพดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  ได้ระดับคุณภำพดี 
 มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร  ได้ระดับคุณภำพ  ดี 
 มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ได้ระดับคุณภำพ ดี 
 มำตรฐำนที่ ๔  ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธภิำพ  ได้ระดับคุณภำพ  ดี 
  ผลกำรประเมนิตนเองของโรงเรียนจัดเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญที่โรงเรียนต้องน ำไป  
วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุป เพ่ือไปสู่กำรตรวจสอบควำมส ำเร็จกับแผนพฒันำคุณภำพของโรงเรียน และน ำไปใช้
ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ดังนั้นจำกผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถสรุปผลกำร
ประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำ พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต และควำมต้องกำรกำร
ช่วยเหลือ ได้ดังนี ้

จำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคณุภาพผูเ้รียน 
นักเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำยส่วน 

ใหญ่มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข รู้จักกำร
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและปัญหำที่เกิดระหว่ำงกำร
ท ำงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ดี มีเทคนิคในกำรท ำงำนที่หลำกหลำย
มำพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่องำนส ำเร็จ
สำมำรถบอกข้อดีและข้อบกพร่องของงำนได้  มี
ควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตน  

 
  1. ผู้เรียนบำงส่วนยังไม่สำมำรถคิดวิเครำะห ์สังเครำะห์ 
สรุปควำมคิดรวบยอด คิดอย่ำงเป็นระบบและคิดแบบ
องค์รวมสำมำรถคำดกำรณ์ก ำหนดเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรตัดสินใจได ้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนยังไม่เป็นที่น่ำพึงพอใจ 
  3. นักเรียนบำงส่วนยังขำดควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียน ไม่มีนิสัยรักกำรอ่ำน หมกมุ่นกับสื่อออนไลน์ 
  4. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นควรได้รับ
กำรฝึกฝนในเรื่องกระบวนกำรท ำงำน  
  5. นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมเรื่องใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน ์
  6. นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณลักษณะของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  7.นักเรียนควรได้รับกำรส่งเสริมเรื่องแนวทำงกำรศึกษำ
ต่อและกำรประกอบอำชีพ 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
       1.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ และมีกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง  
       2 มีกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ำย 
เพื่อระดมพลังสมองเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
       3.ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธะกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่เป็นรูปธรรม 
      4. ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสริมในกำรพัฒนำ
ตนเอง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน และมีกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
  1. กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองให้เข้มแข็ง และ 

มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้มำกขึ้น 
       2. กำรก ำหนดบทบำทของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนคูณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
       3. ควรจัดระบบกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม (KM : Knowledge  
Management) เพื่อรองรับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำในทุกหน่วยงำนกำรบริหำรของ
โรงเรียน  เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน  
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็
ส าคัญ 
       1. คณะครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมุ่งมั่นใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง มี
กำรวัดและประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย มีกำรวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน  
        2.มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี มีกำร
วิเครำะห์สภำพปัญหำ คัดกรองผู้เรียน แก้ไขและ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
        3.ครูท ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนกำร
ท ำงำนร่วมกัน มีทิศทำงกำรท ำงำนที่สอดคล้อง 
และตรงกับนโยบำยทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

 
 

       1 .ครู ผู้ สอนควรมีกำรวิ จั ย ในชั้ น เรี ยนที่ เป็น
ประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ตรง
ประเด็น และน ำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำเป็นฐำนในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
       2.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรเพิ่มกิจกรรม /โครงกำร
เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต พัฒนำทักษะกำรอ่ำน
คิด วิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม และกระบวนกำร
ท ำงำน 
       3.พัฒนำผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบวัดผลระดับชำติ  
O – NET 
       4.จัดท ำสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน สร้ำงนิสัย
รักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
       5. กำรจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
แผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan: 
ID PLAN) และกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน(LOGBOOK) 
ในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อให้ส่งผลถึงกำรพัฒนำผู้เรียน 
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      6.จัดกิจกรรม / โครงกำรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 และกำรจัด
กำรศึกษำไทยในยุค  4.0 
 

ด้านการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
         1.โรงเรียนให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เน้นกำรมีส่วน
ร่วม กำรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ผู้ที่เกีย่วข้อง 
         2.ด ำเนินกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร 
สร้ำงองค์คำมรู้และวัฒนธรรมกำรท ำงำนแก่
บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 
โรงเรียนควรสร้ำงควำมเข้ำใจ เรื่องกำรประเมินตนเอง 

ของนักเรียน คณะครู และกำรประเมินกิจกรรม งำน / 
โครงกำร เพื่อกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ 
 

 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนและผลกำรประเมินระดับชำติ 
 2. ครูผู้สอนควรมีคลังข้อสอบทุกตัวช้ีวัด และมีกำรวิเครำะห์แนวกำรออกข้อสอบ ออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำรเรียนรู้แก่นักเรียน 
 3. กิจกรรมเสริมทักษะและกำรเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคนิคกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้ และสำมำรถค้นหำองค์ควำมรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น 
 4. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรสอนที่เป็นเทคโนโลย ี
 5. กิจกรรมเสริมทักษะกำร คิด วิเครำะห์และกำรสร้ำงภำวะผู้น ำ 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 7. ส่งเสริมทักษะทำงภำษำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
 8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนวัตกรรม และมี
ควำมรับผิดชอบ และมีจิตสังคมมำกขึ้น 
 9. จัดกิจกรรมปลูกฝัง และสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
 10.ครูพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

1. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ  
2. ครูผู้สอนจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยี  
3. แนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นนักคิดวิเครำะห์ นัก

อ่ำน นักแก้ปัญหำ นักสร้ำงสรรค์ นักประสำนควำมร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่ำวสำร เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนัก
สื่อสำร ตระหนัก รับรู้สภำวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่ำ และมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงเศรษฐกิจและกำรคลัง 
รวมทั้งกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงจริงจังและยั่งยืน 

 
 
 
 



28 
 

ส่วนที่ 4   
ภาคผนวก 

1.ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

   

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน (ตัวบ่งช้ี) 
ระดับคุณภำพ  

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     

1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนได้เหมำะสมตำม
ระดับชั้น  

    

2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ  

    

3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดค ำนวณเหมำะสมตำม
ระดับชั้น  

    

4 ผู้ เ รี ยนมีควำมสำมำรถในในด้ ำนกำรคิดวิ เครำะห์  คิ ด
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แก้ปัญหำ และ
น ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม  

    

5 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ 

    

6 ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำจำกพื้นฐำนเดิมในแต่ละปีในด้ำนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร อย่ำงเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  

    

7 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
หรือคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

    

8 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย 

    

2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
1 ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิต

สังคม และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏชัดเจนไม่
ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    

2 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

    

3 ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็น
คุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยและแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมใน
ชีวิตประจ ำวัน 
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ข้อที ่ รำยกำรประเมิน (ตัวบ่งช้ี) 
ระดับคุณภำพ   

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
4 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนษุยสัมพันธ์

ดี 

    

5 ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง     
6 ผู้เรียนรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ     
7 ผู้เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแก     
8 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน

ด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

    

9 ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีแนวความคิด มุมมองที่บ่งบอกถึง
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

    

10 ผู้เรียนมีจิตสังคม มีส านึกในส่วนรวม และความเสียสละ     
11 ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน     
12 ผู้เรียนมีกิริยามารยาท เรียบร้อย ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ     
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน (ตัวบ่งช้ี) 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1. สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน 

    

2.สถำนศึกษำมีแผนและด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำทีมีควำมเหมำะสม ครอบคลุมตำมประเด็นหลักต่อไปนี ้

    

1 พัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทกุกลุ่มเป้ำหมำย ทุกคน และ
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

    

2 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

    

3  จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย     
น ำไปประยุกต์ใช้ได้ และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

    

4 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

    

3.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมีเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

    

4.สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม ชัดเจน และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน (ตัวบ่งช้ี) 
ระดับคุณภำพ  

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.กำรมีกระบวนกำรเรียนสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม     

1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 

    

2 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถ
น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

    

3 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝึกทกัษะ แสดงออก น ำเสนอผลงำน แสดง
ควำมคิดเห็น คิดเป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    

4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำน
ต่ำง ๆ 

    

5 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน 
และอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

    

6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง     
2.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีย่ึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น     

1 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

    

2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคดิเห็นหรือส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    

3.กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสทิธิภำพ 

    

1 ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง     
2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ     
3 ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย 

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    

4 นักเรียนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล     
5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง     
 

 

 

 



31 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

รำยกำรประเมิน (ตัวบ่งช้ี) 
ระดับคุณภำพ  

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.สถำนศึกษำจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่
ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมี
ควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัต ิ

    

2.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 

    

3.พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ชุมชน / ท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมั่นใจตอ่ระบบกำรบริหำรและกำรจดักำรของ
สถำนศึกษำในระดับสูง 

    

 

2.รางวัลความส าเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรยีน  
 

รางวัล/ความส าเร็จ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. โครงกำรส่งเสริมยุวชนประกันภัย คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

2. ผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 67 ระดับภำคกลำง
ภำคตะวันออก ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 13 รำยกำร ระดับเหรียญ
เงิน 13 รำยกำร ระดับเหรียญทองแดง 8 รำยกำร 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำภำคกลำง
ภำคตะวันออก 

3. นำงสำวสโรชำ  เจือทอง  ยุวสตรีไทยดีเด่น ประจ ำปี 2560 สภำสตรแีห่งประเทศไทย 
4. นำยจำรุวัฒน์  แหวนวงศ ์เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยโครงกำร To be 
number one 

โครงกำร To be number one 

5. นำยพูนศิริ  ศิริมงคล ตัวแทนนักกีฬำเยำวชนแห่งชำติ สมำคมจักรยำนแห่งประเทศไทย 
6.นำงสำวยลธนันท์  พลกล้ำ นักจักรยำนหญงิดีเด่น กีฬำเยำวชนแห่งชำต ิ
ครั้งที่ 34  

คณะกรรมกำรจัดกีฬำเยำวชนแห่งชำติ 
ครั้งที่ 34 

7.เด็กหญิงสิริอร  สำระชีพ  นกักีฬำเปตองเหรียญทองกีฬำเยำวชน
แห่งชำติครั้งที่  34 

กีฬำเยำวชนแห่งชำติครั้งที่  34 
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3.โครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

 กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้) 

กำรพัฒนำงำนสำรบรรณ  มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
กำรพัฒนำบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
กำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ มำตรฐำนที่ 4 ตัวบ่งช้ีที่ 1-3 
งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงอัตลักษณ์และทกัษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำสิ่งเสพติดและเอดส ์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
งำนสวัสดิภำพนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
งำนปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรรักษ์ศิลป์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ชุมนุมรักษ์เทพศิรินทร ์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2  
ค่ำยภำวะผู้น ำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้ไดม้ำตรฐำน 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้

งำนบริหำรงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2  
มำตรฐำนที่ 4 ตัวบ่งช้ีที่ 1 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและสื่อกำรสอน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2,4 
งำนพัฒนำบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2  
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2 
งำนทะเบียนวัดผล มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 
งำนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2 
งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 
งำนวิจัยและพัฒนำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2  
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โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2,3 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2  

โครงกำรเทพเป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 

โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้

งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
งำนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมเชียร์และแปรอักษร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 5 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้

กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริกำร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
โครงกำรกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2,3 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2 
งำนอำคำรสถำนที ่ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 

 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้

โครงกำรเทพฯ เป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 
มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 

โครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
งำนประชำสัมพันธ์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 

 

  


