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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  
ที่อยู่ 175 หมู่ 1 อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4  จังหวัดสระบุรี  
โทรศัพท/์โทรสำร 036 909996 
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เว็บไซต์ http://www.debsirinphukhae.ac.th/ 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 2 78 7 11 10 108 

 2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 10 70 28 - 108 

 3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

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

1. บริหำรกำรศึกษำ 2 - 
2. ภำษำไทย 12 15 
3. คณิตศำสตร์ 13 18 
4. วิทยำศำสตร์ 12 18 
5. ภำษำต่ำงประเทศ 19 18 
6. สังคมศึกษำ 11 17 
7. กำรงำนอำชีพ 14 17 
8. ศิลปะ 5 16 
9. สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 18 
10. แนะแนว 3 15 

รวม 96 - 
 
 

http://www.debsirinphukhae.ac.th/
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  2561 รวม  1,550  คน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชำย หญิง 
ม.1 10 183 180 363 36.30 
ม.2 10 177 192 369 36.90 
ม.3 9 143 164 307 34.11 
รวม 29 503 536 1,039 35.83 
ม.4 6 89 140 229 38.17 
ม.5 5 47 76 123 24.60 
ม.6 5 49 110 159 31.80 
รวม 16 185 326 511 31.94 

รวมทั้งหมด 45 688 862 1,550 33.89 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

 
ภำคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
(คน) 

รำยวิชำ (พ้ืนฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
ำส

ตร
์ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ม.1 59.02 37.16 52.22 55.46 44.62 31.06 69.53 47.41 88.82 
ม.2 71.03 52.64 28.96 39.61 48.08 32.59 64.89 69.09 72.42 
ม.3 51.30 31.37 15.89 61.31 50.49 40.98 70.44 69.83 85.47 

ม.4 64.91 81.49 41.68 61.67 74.22 44.93 58.69 77.53 98.26 

ม.5 72.35 50.00 12.67 30.32 61.41 29.50 77.23 84.42 97.56 

ม.6 36.87 * * 45.56 * 36.87 63.12 77.01 70.44 

ร้อยละ 59.25 50.53 30.28 48.99 55.76 35.99 67.32 70.88 85.50 
* ไม่จัดรำยวิชำพ้ืนฐำนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
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ภำคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
(คน) 

รำยวิชำ (พ้ืนฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
ำส

ตร
์ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ม.1 43.09 42.26 67.56 53.86 31.49 33.14 47.44 85.15 65.19 
ม.2 72.15 43.30 41.71 31.53 56.39 18.51 75.64 62.61 78.63 
ม.3 56.12 30.84 51.16 48.34 69.53 35.37 73.23 80.06 92.20 

ม.4 61.46 80.71 44.91 53.63 42.72 40.09 77.52 94.09 99.54 

ม.5 71.07 66.11 45.00 19.67 52.45 48.76 83.60 79.33 88.33 

ม.6 62.89 * * 64.37 * 29.74 90.50 88.05 49.05 

ร้อยละ 61.13 52.64 50.07 45.23 50.52 34.27 74.66 81.55 78.82 
* ไม่จัดรำยวิชำพ้ืนฐำนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ  2561 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 363 2 56 172 133 305 84.02 
ม.2 369 4 65 140 160 300 81.30 
ม.3 307 9 50 132 116 248 80.78 
ม.4 229 3 40 96 90 186 81.22 
ม.5 123 2 15 54 52 106 86.18 
ม.6 159 8 14 80 57 137 86.16 
รวม 1,550 28 240 674 608 1,282 82.71 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ  2561 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 363 0 20 110 233 343 94.49 
ม.2 369 1 25 133 210 343 92.95 
ม.3 307 3 23 118 163 281 91.53 
ม.4 229 2 20 97 110 207 90.39 
ม.5 123 2 10 50 61 111 90.24 
ม.6 159 0 14 60 85 145 91.19 

รวม 1,550 8 112 568 862 1,430 92.26 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 52.63 55.04 54.42 
คณิตศำสตร์ 28.00 30.28 30.04 
วิทยำศำสตร์ 33.59 36.43 36.10 
ภำษำอังกฤษ 26.61 29.10 29.45 

 

      2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 45.38 52.63 +7.25 
คณิตศำสตร์ 23.17 28.00 +4.83 
วิทยำศำสตร์ 30.53 33.59 +3.06 
ภำษำอังกฤษ 27.78 26.61 -1.17 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1). ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 43.71 48.16 47.31 
คณิตศำสตร์ 23.16 31.04 30.72 
วิทยำศำสตร์ 28.90 30.75 30.51 
สังคมศึกษำ 32.85 35.48 35.16 
ภำษำอังกฤษ 27.20 31.15 31.41 

 

     2). กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 44.98 43.71 -1.27 
คณิตศำสตร์ 18.89 23.16 +4.27 
วิทยำศำสตร์ 24.96 28.90 +3.94 
สังคมศึกษำ 31.99 32.85 +0.86 
ภำษำอังกฤษ 24.78 27.20 +2.42 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 1.2 ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 โดยได้มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  จัดให้มีกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะของนักเรียนทุกชั้นตำม
ธรรมชำติของกลุ่มสำระ นักเรียนมีคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรต้องกำรโดยโรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เช่น กิจกรรมรักกำรอ่ำน ชุมนุมหมอภำษำ เพ่ือส่งเสริมทักษะในกำร
สื่อสำร ทั้งกำรอ่ำน เขียน และทักษะกำรพูด แก้ไขปัญหำนักเรียนเรียนรู้ช้ำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน
ตำมกิจกรรมในโครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และ
เทคโนโลยี  มีโครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 
สืบค้น ศึกษำค้นคว้ำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  มีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ (O-Net)  ข้อสอบ Pre O – net , ข้อสอบกลำง และกำรทดสอบแนว PISA เพ่ือพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น มีกำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร เช่นกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตอำสำ แข่งขัน
ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กำรจัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร 
ที่มีแนวคิดในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรียนรู้จำกเกมและนันทนำกำร จำกกำรศึ กษำ
รูปแบบโครงงำนบูรณำกำร และ สะเต็มศึกษำ กำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำรฝึกปฏิบัติ กิจกรรม
ค่ำยยุวชนประชำธิปไตย ค่ำยภำวะผู้น ำ เป็นส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้ำงขึ้น มีกระบวนกำรท ำงำนที่
เป็นระบบ และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  โรงเรียนมีโครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนโภชนำกำรและ
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน มีกำรตรวจร่ำงกำยนักเรียนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมี
พัฒนำกำรที่ดี ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ สุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ มีบุคลิกลักษณะของ
นักเรียนเทพศิรินทร์ที่ว่ำ วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้ำง ร่ำงสมำร์ท มำรยำทงำม มีโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง ค่ำยคุณธรรม ค่ำยเชียร์ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักท ำงำนเป็น แก้ปัญหำ
ได้ รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ และพัฒนำพัฒนำศักยภำพตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ โรงเรียนได้เชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ครูจำก
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ และนักเรียนเก่ำของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ที่ก ำลังศึกษำในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ มำ
ให้ควำมรู้ด้ ำนกำรเรียนและกำรปฏิบัติตนในระหว่ำงกำรเรียน น ำ นักเรียนไป Open House ใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือวำงแผนกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพใน
อนำคต 
 นอกจำกนี้ โรงเรียนได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต เช่น กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลส./นน./
ยว.) กิจกรรมทัศนศึกษำ กิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมโครงกำรธนำคำร
โรงเรียน เป็นต้น โดยเน้นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน คือกำรท ำงำนเป็น เน้นสำมัคคี ฝึกนักเรียนปฏิบัติ 
กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมเป็นประชำธิปไตย สร้ำงจิตส ำนึกกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม เรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสุขมีควำมตระหนักในกำรพึ่งพำอำศัยซึ่ง
กันและกัน กำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี ควำมเคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
โรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำมกิจกรรมของโครงกำรส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยม 12 ประกำร สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น  กำรเวียนเทียนในวัน
มำฆบูชำ และวันวิสำขบูชำ กำรหล่อเทียนพรรษำเนื่องในวันเข้ำพรรษำ กำรท ำบุญใส่บำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง
เนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่นวันแม่ วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู วันมุทิตำจิต วันสุนทรภู่  กิจกรรม
หน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมค่ำยคุณธรรมน ำชีวิต  กิจกรรมสวดมนต์ประจ ำสัปดำห์ ให้ผู้เรียนรู้จัก
แบ่งปันโดยมีกำรน ำเงินจำกกำรอดออมของนักเรียนมำบริจำคให้ผู้ด้อยโอกำสและท ำบุญในวำระต่ำงๆ ตำม
ควำมพร้อม และมีกำรบริจำคโลหิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุก 4 เดือน มีกิจกรรมตำมโครงกำร
สนับสนุนงำนสถำนศึกษำพอเพียง และโครงงำนคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มำรยำทดี มีวินัย ใส่ใจควำมสะอำด เช่น กำรดูแลรักษำควำมสะอำดใน
บริเวณโรงเรียน กำรแสดงควำมเคำรพต่อครู รุ่นพ่ีและผู้มำเยือน กิจกรรมเขตรับผิดชอบ 5 ส ของโครงกำร
ปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบ และตรงต่อ
เวลำ ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออกและมีแนวควำมคิด มุมมองที่บ่งบอกถึงศักยภำพ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี โดยผ่ำนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมค่ำยผู้น ำนักเรียน ค่ำย DS Network ตำมโครงกำรเทพฯ เป็นหนึ่งในเครือข่ำยโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำทั้งภำยในและภำยนอก เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 

 
ค่าเปา้หมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
1. นักเรียนร้อยละ 70 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย ในระดับด ี 
(เกรด 3)  ขึ้นไป 

59.25 61.13 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

2. นักเรียนร้อยละ 60 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในระดับดี (เกรด 
3)  ขึ้นไป 

35.99 34.27 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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3. นักเรียนร้อยละ 60 มีควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณในระดับดี (เกรด 3)  ขึ้นไป 

50.53 52.64 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

4. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในระดับดี               
(เกรด 3)  ขึ้นไป 
  4.1 รำยวิชำวิทยำศำสตร์  
  4.2 รำยวิชำสังคมศึกษำ 
  4.3 รำยวิชำประวัติศำสตร์ 
  4.4 รำยวิชำสุขศึกษำ 
  4.5 รำยวิชำศิลปะ 
  4.6 รำยวิชำกำรงำนและเทคโนโลยี 

 
 
 

30.28 
48.99 
55.76 
67.32 
70.88 
85.50 

 
 
 

50.07 
45.23 
50.52 
74.66 
81.55 
78.82 

 
 
 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
2.1.2 นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ำแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถ  

ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคกลำงและภำค
ตะวันออก) ระหว่ำงวันที่ 25-27 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 29 รำยกำร มีผลกำร
แข่งขันระดับภำคได้ระดับเหรียญทอง 8 รำยกำร เหรียญเงิน 12 รำยกำร ระดับเหรียญทองแดง 5 รำยกำร 
และเข้ำร่วม 4 รำยกำร 
            2.1.3 ผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 
2560 จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  
            2.1.4 ผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 
2560 จ ำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

2.1.5 นักเรียนร้อยละ 82.84 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ 
     2.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 92.26 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคร์ะดับดีขึ้นไป และมีกำรกล้ำแสดงออก     
มีแนวควำมคิด มุมมองที่บ่งบอกถึงศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีจิตสำธำรณะ มีควำมสำมัคคี  
ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม กำรแต่งกำยได้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนและตำมมำรยำททำงสังคม ควำม
ประพฤติ กิริยำมำรยำท เรียบร้อย ถูกต้องตำมธรรมเนียมปฏิบัติ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำร
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย รักกำรออกก ำลังกำย มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย  
และจิตสังคมเป็นไปตำมท่ีสถำนที่กำรศึกษำก ำหนดและตำมคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
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3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรี กำรใช้สื่อเทคโนโลยี และกำรงำนอำชีพ  

2. นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี มีควำมกระตือรือร้นที่จะร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆในโรงเรียน 
กล้ำแสดงออก  

3. นักเรียนมีควำมรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้
จำกทั้งครูผู้สอนและรุ่นพ่ี เพื่อที่จะเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมที่มีควำมหลำกหลำย 

4. นักเรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข รู้จัก
กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ี
ดี มีเทคนิคในกำรท ำงำนที่หลำกหลำยมำพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่องำนส ำเร็จสำมำรถบอกข้อดีและ
ข้อบกพร่องของงำนได้ มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตน  
4. จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทีย่ังไม่เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำย  
2. พัฒนำนักเรียนให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปควำมคิดรวบยอด คิดอย่ำงเป็นระบบและ

คิดแบบองค์รวมสำมำรถคำดกำรณ์ ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรตัดสินใจได ้ 
3. นักเรียนบำงส่วนยังขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน ไม่มีนิสัยรักกำรอ่ำน หมกมุ่นกับสื่อออนไลน์ 
4. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นควรได้รับกำรฝึกฝนในเรื่องกระบวนกำรท ำงำน  
5. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยควรได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ค้นหำควำมชอบ ควำม

ถนัดที่แท้จริงของตนเอง เพ่ือจะได้น ำไปสู่แนวทำงกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม และกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
ได้ก ำหนดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เช่น กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เป็นต้น 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มุ่งเน้นโครงกำรที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย รักควำมเป็นไทย ส่งเสริมประชำธิปไตย ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ มุ่งเน้นกิจกรรมตำมโครงกำรที่เป็นกำรระดมทรัพยำกร และกำรบริหำรงบประมำณต่ำงๆเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆในโรงเรียน 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกต้นสังกัด กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้น
กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ และ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป มุ่งเน้นพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้มีควำมพร้อม สะดวก สะอำดและปลอดภัย ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และทัศนียภำพในโรงเรียนเพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนโดยได้ท ำกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis กำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำ
ชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำวิชำกำรและจัด
กำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ครอบคลุม
ภำรกิจทั้ง 4 กลุ่มงำน คือ  

1.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
งำนบริหำรงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
งำนพัฒนำหลักสูตร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 
งำนวิจัยและพัฒนำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2  
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2,3 
งำนทะเบียนวัดผล มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
งำนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
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ค่ำยคุณธรรม ค่ำยเชียร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ลส./นน./ยว.) มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
ทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน EP มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
กิจกรรมโครงงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
กิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
โครงกำรสนับสนุนงำนสถำนศึกษำพอเพียง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 
1.2 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 

โครงกำรส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม 
12 ประกำร 

มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวินัยนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรระบบรักษำควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดและโรคเอดส์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 
1.3 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรซ่อม ปรับปรุง อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรพัฒนำอำคำรส ำนักงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
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โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรจัดสร้ำงพ้ืนที่เก็บวัสดุเหลือใช้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนสำธำรณูปโภค มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรซ่อมแซมพัสดุสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 

พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 

วัสดุตกแต่งสถำนที่จัดงำนพิธีโรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
วัสดุท ำควำมสะอำดและตกแต่งสถำนที่จัดกิจกรรม มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนโภชนำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรรถยนต์ส่วนกลำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนสำรบรรณ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องส ำนักงำนฝ่ำย มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 
1.4 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและบริหำรงำนบุคคล 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้) 

โครงกำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องส ำนักงำนฝ่ำย มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว) มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
งำนบริหำรจัดจ้ำงลูกจ้ำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว) มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
งำนบริหำรจัดจ้ำงลูกจ้ำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
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ก ำหนดขั้นตอนกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำงๆตำมข้ันตอน PDCA  เช่น วำงแผนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ และด ำเนินกำร
กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ เต็มเวลำ  
โดยพร้อมน ำข้อคิดเห็นจำกนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำร
จัดหำทรัพยำกร งบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร พัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
เหมำะสม  และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน รวมทั้ง
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้เกี่ยวข้องและน ำผล
กำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำงำนต่อไป 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำของ 
สถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ โดยคณะครูและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 

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 เป็นระเบียบเอื้อต่อกำรเรียนรู้  

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

4. โรงเรียนมีกำรจัดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำร ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

5. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำมสำขำท่ีสนใจและตำม 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

6. โรงเรียนมีกำรระดมทรัพยำกร เพ่ือปรับปรุง จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

7. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

8. โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม  
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

9. โรงเรียนมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ใช้วงจรกำร 
บริหำรงำนคุณภำพ PDCA  ยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
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10.  โรงเรียนมีกำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกชุมชน ชมรมนักเรียนเก่ำ 
เทพศิรินทร์ พุแค เครือข่ำยอุปถัมภ์ เช่น บมจ. ธนำคำรกรุงไทย องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และบริษัทห้ำง
ร้ำนเอกชน ทั้งในรูปของทุนกำรศึกษำ และงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน เช่น สวนพฤกษศำสตร์ภำคกลำง พุแค ศูนย์หม่อนไหม ให้กำร
สนับสนุนเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

11.  โรงเรียนมีระบบบริหำรและตรวจสอบ ควบคุม ดูแล โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของ
โรงเรียนเป็นผู้ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลงำนของโรงเรียน ท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
   12.  สถำนศึกษำจัดบริกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชน เช่น ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนกำรศึกษำโดยกำร
สอนวิชำภำษำจีน ญี่ปุ่น ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เข้ำร่วม
กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น   เยี่ยมบ้ำนพักคนชรำ เยี่ยมบ้ำนนักเรียน และผู้ป่วยในสถำนพยำบำล 
3. จุดเด่น 
 1. ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรท ำงำน 
บุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทเต็มตำมศักยภำพ 

2. โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง เน้นกำรมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีแผนกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรนิเทศ ก ำกับและติดตำมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรน ำผลกำร
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมำใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพในปีถัดไป 

3. ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เป็นรูปธรรม มีกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ำย เพื่อ
ระดมพลังสมองเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองอย่ำงเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 5. มีกำรก ำหนดบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
อย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 6. ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสริมในกำรพัฒนำตนเอง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัยในชั้นเรียน และมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรมีแนวทำงท่ีให้บุคลำกร ในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆหรือรับรู้ข่ำวสำรต่ำงๆภำยใน
โรงเรียนอย่ำงทั่วถึง 
 2. ควรมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน หรือกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะเพ่ือกำรขับเคลื่อน
ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพทำงกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดระบบกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม (KM: Knowledge 
Management) เพ่ือให้ครูใหม่ๆได้มีโอกำสเรียนรู้จำกครูอำวุโส เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนเมื่อมีครู
เกษียณอำยุรำชกำร 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 โรงเรียนได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แบบมุ่งเน้นผลงำน โดยได้ก ำหนดกิจกรรม
ตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนต่ำงๆ 5 กลุ่มงำนคือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
กลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป เน้นกำรปฏิบัติ
กิจกรรมตำมโครงกำรตำมข้ัน ตอนของ PDCA เพ่ือจะได้เป็นแนวในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนครั้งต่อไป
และยังเน้นกำรติดต่อสื่อสำร และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน อีกด้วย 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มุ่งเน้นด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น โครงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้ครูได้พัฒนำ
ตนเองทั้งในสำขำวิชำเอก เทคนิคกำรสอน กำรจัดกำรชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ มีโครงกำรของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมโครงงำนวิชำกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และ
โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ครูได้พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของตนเอง
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะ
พ้ืนฐำน รวมทั้ง เจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  บนพื้นฐำนควำม
เชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้
และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด เน้นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำม
ธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ ทั้งยังจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม
ถนัด ควำมสนใจของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง เช่น กำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษำ โครงงำนคุณธรรม กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นต้น มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร ให้แก่คณะครูโดยกำรจัดอบรมด้ำนต่ำงๆในโรงเรียน และกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
เข้ำร่วมอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย โดย
มีหลักสูตรแกนกลำง มีโครงสร้ำงหลักสูตร แผนกลยุทธ์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมที่
ตอบสนองควำมสำมำรถพิเศษควำมถนัดของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ โดยจัดห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนดนตรี นำฏศิลป์ และกีฬำ กำรจัดตั้ง
ชุมนุมต่ำงๆ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมทักษะทำงวิชำกำร กิจกรรมจิตอำสำ มีโครงกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ และศึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคลด้วยกำรใช้แบบคัดกรองควำม
ประพฤติ และน ำข้อมูลมำจัดระบบกำรดูแล ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป 

 โดยโรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

1. ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นตัวก ำหนดเนื้อหำสำระ และได้จัดให้มีปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เอ้ือ
ประโยชน์กับควำมต้องกำรของผู้เรียน และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบำยของหน่วยงำนต้น
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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 เพ่ือศึกษำเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนสอน เนื้อหำและองค์ควำมรู้ใหม่ รวมทั้ง กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
         4. โรงเรียนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้เอ้ือต่อควำมต้องกำรของครูในกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมพร้อมและทันสมัย พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำม
หลำกหลำย 
         5. โรงเรียนน ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกำรสอบปกติ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับชำติ O -NET ไปวิเครำะห์ เพ่ือวำงเป้ำหมำยและประเมินผลส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้ครูได้มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อไป 
 6. ส่งเสริมกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และพัฒนำ
ผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตร ด้วยกิจกรรมตลำดสร้ำงกำรดี และกิจกรรมชุมนุมรักษ์เทพศิรินทร์ ที่สร้ำงเสริม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนักเรียน 
 7. จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำคือผู้เรียนมีสุขภำวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ รู้จักกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
 8. ส่งเสริมและให้ขวัญก ำลังใจส ำหรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี โดยมอบเกียรติบัตร ทุนกำรศึกษำ 
เงินสนับสนุนในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ มอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี แต่งกำยถูกระเบียบ 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. มีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีเอ้ือประโยชน์กับควำมต้องกำรของผู้เรียน และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลก และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ส่งเสริมกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และ
ทักษะด้ำนต่ำงๆ เน้นกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ส่งเสริมกำร
แสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2. มีจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรสอน และกำรวัดผลประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ใช้
เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

3. ครูรู้จักผู้เรียนรำยบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกและสำมำรถส่งเสริม 
ผู้เรียนตรงตำมศักยภำพ   
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4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดผลและ 
ประเมินผลที่หลำกหลำย เป็นที่ปรึกษำและช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ และพัฒนำผู้เรียนที่มีกำรบกพร่อง
ด้ำนกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

5. มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรสอน กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ   
และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
3. จุดเด่น 

1. คณะครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมุ่งมั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดย 
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  มีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย มีกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน  

2. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ คัดกรองผู้เรียน แก้ไขและพัฒนำ 
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ครูท ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกัน มีทิศทำงกำรท ำงำนที่สอดคล้อง และตรงกับ 
นโยบำยทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและหน่วยงำนต้นสังกัด 
 4.  ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆมำใช้เป็นสื่อ และใช้ประกอบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูผู้สอนควรมีกำรวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เพ่ือกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ตรง
ประเด็น และน ำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำเป็นฐำนในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรเพ่ิมกิจกรรม /โครงกำรเพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต พัฒนำทักษะกำร
อ่ำนคิด วิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม และกระบวนกำรท ำงำน 

3. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบวัดผลระดับชำติ O – NET 
4. จัดท ำสื่อเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
5. ครูควรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งทำงด้ำนสำขำวิชำที่สอนโดยตรงและด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำร 

เรียนกำรสอน 
 6. ครูควรสอดแทรกภูมิปัญญำท้องถิ่นในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกสิ่งที่
คุ้นเคย ได้เห็นคุณค่ำ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญำ จำรีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (รำยละเอียดตำมเอกสำร  
แนบท้ำย) ที่สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญหลักๆคือ กลุ่ม
บริหำรงำนวิชำกำร มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียน และแผนปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนอ่ืนๆ เช่น กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ตนเองของครู อ ำนวยควำมสะดวกให้ครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม ตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ จำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  สรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้
ในระดับดี  ซึ่งแต่ละมำตรฐำนมีระดับคุณภำพดังนี้ 
 มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน     ได้ระดับคุณภำพดี 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    ได้ระดับคุณภำพดี 
 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ได้ระดับคุณภำพดี 
 ซึ่งผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนจัดเป็นข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญที่โรงเรียนต้องน ำไป  วิเครำะห์  
สังเครำะห์  สรุป  เพ่ือไปสู่กำรตรวจสอบควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน  และน ำไปใช้ในกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ดังนั้นจำกผลกำรด ำเนินงำน  สำมำรถสรุปผลกำร
ประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำ  พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต  และควำมต้องกำรกำร
ช่วยเหลือ  ได้ดังนี้ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรี 
กำรใช้สื่อเทคโนโลยี และกำรงำนอำชีพ  
2. นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี มีควำม
กระตือรือร้นที่จะร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆในโรงเรียน 
กล้ำแสดงออก  
3. นักเรียนมีควำมรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีควำมพร้อมที่จะ
เรียนรู้จำกทั้งครูผู้สอนและรุ่นพ่ี เพ่ือที่จะเป็น
สมำชิกท่ีดีของสังคมท่ีมีควำมหลำกหลำย 
4. นักเรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข รู้จัก
กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและปัญหำควำมขัดแย้ง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ดี มีเทคนิคในกำรท ำงำนที่หลำกหลำย
มำพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่องำนส ำเร็จ

 
1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ยังไม่เป็นไปตำมค่ำ
เป้ำหมำย  
2. พัฒนำนักเรียนให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
สรุปควำมคิดรวบยอด คิดอย่ำงเป็นระบบและคิดแบบ
องค์รวมสำมำรถคำดกำรณ์ ก ำหนดเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรตัดสินใจได ้ 
3. นักเรียนบำงส่วนยังขำดควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียน ไม่มีนิสัยรักกำรอ่ำน หมกมุ่นกับสื่อออนไลน์ 
4. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นควรได้รับกำร
ฝึกฝนในเรื่องกระบวนกำรท ำงำน  
5. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยควรได้รับ
กำรสนับสนุนส่งเสริมให้ค้นหำควำมชอบ ควำมถนัดที่
แท้จริงของตนเอง เพ่ือจะได้น ำไปสู่แนวทำงกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสม และกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
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สำมำรถบอกข้อดีและข้อบกพร่องของงำนได้  มี
ควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตน 
ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผู้บริหำรมีควำมตั้ ง ใจ  มุ่ งมั่นในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร
ท ำงำน บุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทเต็มตำมศักยภำพ 
2. โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ มีกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง เน้นกำรมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน มี
แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับ สภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ผู้เรียน 
มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรนิ เทศ ก ำกับและ
ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรน ำผลกำรประเมิน
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมำใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
ในปีถัดไป 
3. ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เป็น
รูปธรรม มีกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมของแต่ละ
ฝ่ำย เพ่ือระดมพลังสมองเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
4. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองอย่ำงเข้มแข็งใน
กำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ำ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
5. มีกำรก ำหนดบทบำทของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
อย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม 
6. ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสริมในกำรพัฒนำตนเอง 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัยในชั้นเรียน และมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
1. ควรมีแนวทำงที่ให้บุคลำกร ในองค์กรได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆหรือรับรู้ข่ำวสำรต่ำงๆภำยในโรงเรียน
อย่ำงทั่วถึง 
2. ควรมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน หรือกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะเพ่ือกำรขับเคลื่อนด้ำนกำร
จัดกำรคุณภำพทำงกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
3. คว รจั ด ร ะบบ ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อด อง ค์ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ
ประสบกำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม (KM: Knowledge 
Management) เพ่ือให้ครูใหม่ๆได้มีโอกำสเรียนรู้จำกครู
อำวุโส เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนเมื่อมีครู
เกษียณอำยุรำชกำร 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.คณะครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมุ่งมั่นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดย 
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง มีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน  
2.มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี มีกำรวิเครำะห์
สภำพปัญหำ คัดกรองผู้เรียน แก้ไขและพัฒนำ 
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
3.ครูท ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน
ร่วมกัน มีทิศทำงกำรท ำงำนที่สอดคล้อง และตรง
กับนโยบำยทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและ
หน่วยงำนต้นสังกัด 
4.  ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีต่ำงๆมำใช้เป็นสื่อ และใช้ประกอบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 
 

1. ครูผู้สอนควรมีกำรวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ที่
แท้จริง เพ่ือกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ตรงประเด็น 
และน ำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำเป็นฐำนในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรเพิ่มกิจกรรม /โครงกำรเพ่ือ
สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต พัฒนำทักษะกำรอ่ำนคิด 
วิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม และกระบวนกำร
ท ำงำน 
3. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบวัดผลระดับชำติ           
O – NET 
4. จัดท ำสื่อเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน สร้ำงนิสัยรักกำร
อ่ำน แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
5. ครูควรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งทำงด้ำน
สำขำวิชำที่สอนโดยตรงและด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนกำรสอน 
6. ครูควรสอดแทรกภูมิปัญญำท้องถิ่นในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกสิ่งที่คุ้นเคย 
ได้เห็นคุณค่ำ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญำ จำรีต 
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

ได้ก ำหนดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ เช่น โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำร
เพชรแม่ร ำเพย โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โครงกำรส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ และ โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
เป็นต้น  
 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มุ่งเน้นโครงกำรที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รักควำมเป็นไทย ส่งเสริมประชำธิปไตย ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 กลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ มุ่งเน้นกิจกรรมตำมโครงกำรที่เป็นกำร
ระดมทรัพยำกร และกำรบริหำรงบประมำณต่ำงๆเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน วัสดุอุปกรณ์ 
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ที่ใช้ในชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกต้นสังกัด 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 4 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำรถ     
มีทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเพื่อให้มีประสิทธิภำพ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 5 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป มุ่งเน้นพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้มีควำมพร้อม สะดวก 
สะอำดและปลอดภัย ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และทัศนียภำพในโรงเรียนเพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 
 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนและผลกำรประเมินระดับชำติ 
 2. ครูผู้สอนควรมีคลังข้อสอบทุกตัวชี้วัด และมีกำรวิเครำะห์แนวกำรออกข้อสอบ ออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำรเรียนรู้แก่นักเรียน 
 3. กิจกรรมเสริมทักษะและกำรเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคนิคกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้ และสำมำรถค้นหำองค์ควำมรู้ด้วยตนเองมำกข้ึน 
 4. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรสอนที่เป็นเทคโนโลยี 
 5. กิจกรรมเสริมทักษะกำร คิด วิเครำะห์และกำรสร้ำงภำวะผู้น ำ 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 7. ส่งเสริมทักษะทำงภำษำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
 8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนวัตกรรม และมี
ควำมรับผิดชอบ และมีจิตสังคมมำกขึ้น 
 9. จัดกิจกรรมปลูกฝัง และสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
 10. ปฏิบัติงำนต่ำงๆด้วยกระบวนกำร PDCA 
 11. เพ่ิมกำรรับรู้ข่ำวสำร ควำมร่วมมือกำรท ำงำน และเผยแพร่ผลงำนสู่ภำยนอกสถำนศึกษำให้
รับทรำบ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
1. พัฒนำให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำวิชำของตนเองพร้อม 

น ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสร้ำงสรรค์และน่ำสนใจ 
2. พัฒนำครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ 

ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 
3. ส่งเสริมให้ผู้สอนมีกำรวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เพ่ือกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ 

ตรงประเด็น และน ำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำเป็นฐำนในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
4. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นนักคิดวิเครำะห์    

นักอ่ำน นักแก้ปัญหำ นักสร้ำงสรรค์ นักประสำนควำมร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่ำวสำร เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
นักสื่อสำร ตระหนัก รับรู้สภำวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่ำ และมีพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงเศรษฐกิจและกำร
คลัง รวมทั้งกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงจริงจังและยั่งยืน 

5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรเพ่ิมกิจกรรม /โครงกำรเพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต พัฒนำทักษะ
กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม และกระบวนกำรท ำงำน 

6.  ร่วมกันหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบวัดผลระดับชำติ O – NET 
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          7.   กำรจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
แผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN) ในกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้ส่งผลถึงกำร
พัฒนำผู้เรียน 
 8.  ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำกับติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง ทุกคนรับรู้และร่วมประชำสัมพันธ์ผลงำนของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
- ประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
- โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 
- โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลคุณภำพคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
- รำงวัลควำมส ำเร็จ  สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน 
- เอกสำรหลักฐำนข้อมูลส ำคัญ  หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ  
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ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ คือ ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

1 1.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรภำษำไทย 

1.2  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ 

1.3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

    
 
 
 
 

 

2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้ 

     

3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  มีกำร
น ำไปใช้และเผยแพร่  

     

4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และสังคมในด้ำนกำร
เรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรทำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมี
คุณธรรม 

     

5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

     

6 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่
จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรืองำน
อำชีพ 

     

คะแนน  8 9 6  
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 2.88 
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1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

ยอด
เยี่ยม 

ดี
เลิศ 

ดี ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
1.1 ผู้เรียนกล้ำแสดงออก และมีแนวคิด มุมมองที่บ่ง
บอกถึงศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีภำวะ
ผู้น ำ   
1.2 ผู้เรียนมีจิตสังคม ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม 
1.3 ผู้เรียนแต่งกำยได้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน
และตำมมำรยำทของสังคม 
1.4 ผู้เรียนมีควำมประพฤติ มีกิริยำมำรยำท เรียบร้อย 
ถูกต้องตำมธรรมเนียมปฏิบัติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญำไทย 

     

3 ผู้ เรียนสำมำรถอยู่ ร่ วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

     

4 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย  สุขภำพจิต อำรมณ์ 
สังคม และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย
สำมำรถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน 
ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

     

คะแนน 10 20    
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4.29 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

ยอด
เยี่ยม 

ดี
เลิศ 

ดี ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม
ต้องกำรชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  

     

2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง 
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่ำงได้  

     

3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่ำงได้  

     

4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ และจัด
ให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำงำน  

     

5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย  

     

6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ  

 
 
 

    

คะแนน  8 12   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.33 
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มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

ยอด
เยี่ยม 

ดี
เลิศ 

ดี ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มี
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน
กำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่ 

     

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

     

3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

     

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

     

5 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ครู 
และผู้เกี่ยวข้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  

     

คะแนน  4 12   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.2 

 
 
หมำยเหตุ: เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ  แบ่งออกเป็น  5  ระดับ 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ   0.00 – 1.50 ก ำลังพัฒนำ 1 
ค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ   1.51 – 2.50 ปำนกลำง 2 
ค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ   2.51 – 3.50 ดี 3 
ค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ   3.51 – 4.50 ดีเลิศ 4 
ค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ   4.51 – 5.00 ยอดเยี่ยม 5 
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (พัฒนาบุคลากร) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้) 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร มำตรฐำนที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
โครงกำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนสำรบรรณ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องส ำนักงำนฝ่ำย มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว) มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
งำนบริหำรจัดจ้ำงลูกจ้ำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรรถยนต์ส่วนกลำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน (สุขภาพและพลานามัย) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
โครงกำรระบบรักษำควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรปรับปรุง พัฒนำงำนโภชนำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดและโรคเอดส์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
งำนบริหำรงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
งำนพัฒนำหลักสูตร มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 
งำนวิจัยและพัฒนำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2  
งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2,3 
งำนทะเบียนวัดผล มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 



29 

งำนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 
โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
ค่ำยคุณธรรม ค่ำยเชียร์ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ลส./นน./ยว.) มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
ทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน EP มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
กิจกรรมโครงงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
กิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามแนวทางหลัก  
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 

โครงกำรส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม 
12 ประกำร 

มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวินัยนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
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โครงงำนคุณธรรม มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
โครงกำรสนับสนุนงำนสถำนศึกษำพอเพียง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

โครงกำรซ่อม ปรับปรุง อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรพัฒนำอำคำรส ำนักงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรจัดสร้ำงพ้ืนที่เก็บวัสดุเหลือใช้ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนสำธำรณูปโภค มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
โครงกำรซ่อมแซมพัสดุสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 

พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3 

วัสดุตกแต่งสถำนที่จัดงำนพิธีโรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
วัสดุท ำควำมสะอำดและตกแต่งสถำนที่จัดกิจกรรม มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
โครงกำรเทพฯ เป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3 

มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  
โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำร  มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 2  
โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 3  
โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียนวัดผล มำตรฐำนที่ 2 ,3 
โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง มำตรฐำนที่ 1, 2 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
โครงกำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนสำรบรรณ มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน มำตรฐำนที่ 2 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

โครงกำรพัฒนำงำนบริหำรงำนบุคคล มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป มำตรฐำนที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที่ 2 

มำตรฐำนที่ 3 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
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- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 2,3 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1 
-  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1,3 

กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
โครงกำรคุ้มครองสวัสดิภำพนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนโภชนำกำร มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรพัฒนำงำนยำนพำหนะ มำตรฐำนที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1, 3 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
-  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 3 
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- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 1, 3 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 1, 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 1, 3 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (EP) มำตรฐำนที่ 1, 2, 3 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  มำตรฐำนที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 1, 3 
กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 

 
 
 



34 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

(มำตรฐำน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต มำตรฐำนที่ 2, 3  
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง มำตรฐำนที่ 2, 3 
โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มำตรฐำนที่ 2, 3 
โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2, 3 

กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย มำตรฐำนที่ 2 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศ  มำตรฐำนที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

โครงกำรพัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน มำตรฐำนที่ 2 
โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์  มำตรฐำนที่ 2, 3 

 
 


