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ก 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบไปด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ในปีการศึกษา 256๓ ต่อไป 
 
 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค 
           พฤษภาคม  2563 
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เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบญั ข 
ส่วนที่ 1 บทสรปุผู้บรหิาร และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 1 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 7 
            1. ขอ้มูลทั่วไป 7 
            2. ลักษณะขององค์กร 8 
            3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 8 
            4. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 
            5. ขอ้มูลนักเรียน  11 
            6. หลักสูตร 12 
            7. ขอ้มูลด้านงบประมาณ 13 
            8. สินทรัพย ์ 15 
            9. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 17 
            10. ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 17 
            11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20 
            ๑๒. ผลการส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) และส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) 21 
            13. ผลการแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน 22 
            14. ผลรางวัลการประกวดแข่งขัน 24 
            ๑๕. ผลคะแนนคณุลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 26 
            16. การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 26 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   27 
            ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 
            มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 28 
            มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 37 
            มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 61 
ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 67 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 82 

   1. ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
   2. ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
   ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ/รายงาน 
   ๔. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

             ๕. ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   6. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562  
   7. สรุปการอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๘. สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ตั้งอยู่เลขท่ี 175 หมู่ 1 อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4  จังหวัดสระบุรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โทรศัพท์/โทรสำร 036 909996 จัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1- 
6 มีนักเรียน จ ำนวน 1,703 คน มีผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 81 คน  ครูอัตรำจ้ำง 
จ ำนวน 5 คน และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน จ ำนวน 4 คน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คือ  นำยธนำพล จีรเดชภัทร์ 
ด ำรงต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 ได้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยน ำวงจรคุณภำพเดมมิ่ง 
(PDCA) เข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรกับทุกกลุ่มงำนของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มวิชำกำร กลุ่มกิจกำร
นักเรียน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มแผนงำนและงบประมำณ และกลุ่มบริหำรทั่วไป จำกกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้ง 3 มำตรฐำน เป็นดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 

ดี 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำได้ 
4. ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะ
พ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
5. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำ
ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัย 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- ผลการประเมินการ อ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- สมุดบันทึกรักกำรอ่ำนและ
จิตสำธำรณะ 
- ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- ชิ้นงาน โครงงาน IS ผลงาน
นักเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
  6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ

พ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพ 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำย 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย  และ
จิตสังคม 
5) คุณลักษณะของนักเรียน
เทพศิรินทร์ 

- ผลการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
- ผลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- สมุดบันทึกรักกำรอ่ำนและ
จิตสำธำรณะ 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

ดี 1) มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 
 2)  มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำที่
ชัดเจนส่งผลต่อคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำม 
 

- แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
- สารสนเทศของโรงเรียน 
- วารสารประชาสัมพันธ์  
โรงเรียน  
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- ID Plan 
- รายงานผลการอบรม 
สัมมนา 
-รายงานกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
-รายงานผลการประเมิน
ตนเองของครู 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
  หลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
 4) พัฒนำครูและบุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 
 5) จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

-การได้รับรางวัลและเลื่อน
วิทยฐานะ 
-ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีใน
โรงเรียน 
-อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดี 1) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
2) ใช้ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ
น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
4) มีกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 
5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ  
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
- บันทึกผลหลังสอน  
- เอกสำรหลักฐำนกำรวัดและ
ประเมินผล 
- เครือ่งมือวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ 
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ 
- รำยงงำนกำรวิจัย 
- รำยงำน 
-สมุดกำรบ้ำนที่แสดงให้เห็น
ถึงข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงำน/
ผลงำนของผู้เรียน แฟ้มสะสม
งำน สื่อกำรเรียนกำรสอน  
-รายงานกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
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 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปตำมค่ำ
เป้ำหมำย โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำโรงเรียนที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน น ำมำจัดท ำเป็นโครงกำรแผนปฏิบัติกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีตั้งไว้  

 
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ตัวอย่างโครงการ 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 

ข้อ 2 เสริมสร้ำงอัตลักษณ์และทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้ได้
มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
โครงกำรคุ้มครองสวัสดิภำพนักเรียน 
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 
โครงกำรพัฒนำงำนโภชนำกำร 
 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระฯ 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
กลุ่มสำระฯ 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย 
 
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

ข้อ 1 ขับเคลื่อนสถำนศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ  
 
 
 

โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โครงกำรพัฒนำงำนบริหำรงำนบุคคล 
โครงการพัฒนางานแผนงาน 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
โครงกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ตัวอย่างโครงการ 

 ข้อ 5 พัฒนำบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
 
 
ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 
 
โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง 
โครงกำรพัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน 
โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ 

มำตรฐำนที่ 3  
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ข้อ 1 ขับเคลื่อนสถำนศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 พัฒนำบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย 
โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
โครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
 
โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 
โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระฯ 
 

 

 
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ทุกกลุ่มมี

เป้ำหมำยที่ชัดเจน ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ ยังมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยกำรน ำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้ำมำขับเคลื่อนอย่ำงจริงจังประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 

      (นำยธนำพล  จีรเดชภัทร์) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภำพ
ควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนตำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพ และเพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้              
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียน และผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้พัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป 
 
 

                                                               (นำยสมชำย เฮงทรัพย์กูล) 
                                                              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

         โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพรวม บริบทขององค์กรและมี
ความส าคัญซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการบริหาร การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนด าเนินการต่างๆของ
โรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 

2. ลักษณะขององค์กร         
 3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 5. ข้อมูลนักเรียน 
 6. หลักสูตร 
 7. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 8. สินทรัพย์ 
 9. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน       
 10. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ๑๒. ผลการส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) และส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.๖) 
 13. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 14. ผลรางวัลการประกวดแข่งขัน 
 ๑๕. ผลคะแนนคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

16. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  เทพศิรินทร์ พุแค 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  DEBSIRINPHUKHAE 
ที่อยู่     บ้านเลขท่ี 175 หมู่ที่  1 ต าบลพุแค  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย์   18240 
โทรศัพท์ธุรการ   036-909996, 089-7422356 
โทรศัพท์วิชาการ   082-3471916 
ระดับท่ีเปิดสอน   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง  20 เมษายน พ.ศ. 2519 
อีเมล์    turakarndspu@gmail.com 
เว็บไซต์    http://www.debsirinphukhae.ac.th  
สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  จังหวัดสระบุรี  
ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายธนาพล จีรเดชภัทร์  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
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2. ลักษณะขององค์กร 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ที่เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๗ ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ๑,๗๒๑ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๐๘ คน และมี นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
มุ่งม่ันพัฒนามาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น โรงเรียนมีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน และการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด การสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะ     
ทีพึ่งประสงค์ทั้ง ๘ ประการ และมีคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่สังคม      
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ยังเป็นโรงเรียนที่
ให้บริการทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนบุคลากร และนักเรียน ในการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน 
และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น โรงเรียนใกล้เคียง วัด อ าเภอ อบต. เทศบาล 
กศน. และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชากรในชุมชนได้อีกด้วย 
 
3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถานศึกษาชั้นน า ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย 
 
3.2 พันธกิจ (Missions) 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
    พัฒนา ครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และสืบทอดวัฒนธรรมการเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6) ประสานความร่วมมือกับชุมและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
3.3 เป้าประสงค์ (Goals)                                               

1) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาผู้เรียนและการ 
                        พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต และมีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตาม 

                        แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
3.4 กลยุทธ์ (Strategies) 

1) ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
3) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา 
4) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามแนวทางหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.5 ปณิธาน (Commitment) 
“มุ่งพัฒนาการศึกษา” 

 
3.6 ปรัชญา (Philosophy) 

“นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม และมีทักษะชีวิต” 
 
3.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

“ท างานเป็น  เน้นสามัคคี” 
 
3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 
 
3.9 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (Moral Identity) 

“รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” 
   
  3.10 คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin Characteristics) 
   “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 78 1 20 7 108 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของข้าราชการครู 
บุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 51 29 - 80 
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 3) ข้อมูลวิทยฐานะ 

ข้อมูลวิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

1. คศ. 4 - - - 
2. คศ. 3 7 15 22 
3. คศ. 2 5 14 19 
4. คศ. 1 4 17 21 
5. ครูผู้ช่วย 8 10 18 

รวม 24 56 80 
 

           4) ข้อมูลวิทยฐานะตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อันดับ ชาย หญิง รวม 

  
ผู้อ านวยการ 
  

คศ.4 - - - 
คศ.3 1 - 1 
คศ.2 - - - 

รองผู้อ านวยการ 
คศ.3 - 1 1 
คศ.2 - - - 
คศ.1 - - - 

ครู 
  
  

คศ.4 - - - 
คศ.3 6 14 20 
คศ.2 5 14 19 
คศ.1 4 17 21 
ครูผู้ช่วย 8 10 18 

รวม 24 56 80 
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5. ข้อมูลอัตราก าลัง/ภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย 10 23 
3. คณิตศาสตร์ 12 20 
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 42 
5. ฟิสิกส์ 3 13 
6. เคมี 3 11 
7. ชีววิทยา 2 17 
8. คอมพิวเตอร์ 5 22 
9. ภาษาอังกฤษ 11 22 
10. ภาษาจีน 3 22 
11. ภาษาญี่ปุ่น 4 14 
12. สังคมศึกษา 10 20 
13. การงานอาชีพ 6 17 
14. ทัศนศิลป์ 1 20 
15. ดนตรีไทย 1 19 
16. ดนตรีสากล 2 19 
17. นาฎศิลป์ 2 11 
18. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 15 
19. แนะแนว 3 18 

รวม 88 19 
 
5. ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 1,703 คน (ข้อมูลจาก DMC ณ วันที่ 10 พ.ย. 62) 

 ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 10 199 216 415 42 
ม.2 10 186 181 367 37 
ม.3 10 172 186 358 36 
รวม 30 557 583 1,140 38 
ม.4 6 69 145 214 36 
ม.5 6 89 141 230 38 
ม.6 5 47 72 119 24 
รวม 17 205 358 563 33 

รวมทั้งหมด 47 762 941 1,703 36 
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6. หลักสูตร 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัด
สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เน้นการเรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร และภาษาจีนสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1) การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation : IS2) และการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service 
Activity : IS3) มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ได้แก ่โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการคุณธรรม โครงการกีฬาสีภายใน โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง  กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้พัฒนาระบบ ICT ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนีโ้รงเรียนได้จัดโครงการเพชรแม่ร าเพยเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ดนตรี  ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบ ท าให้หลักสูตรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรทุกปีโดยน าผลที่ได้จากการประเมินความพึงใจ  รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 

หลักสูตรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค แผนการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียนพิเศษ English Program 
-ห้องเรียนปกติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
-แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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7. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา 

ที ่ กลุ่มงาน จัดสรรร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 งานวิชาการ 60 2,204,820 อุดหนุนรายหัว 
2 กิจการนักเรียน 10 367,470 อุดหนุนรายหัว 
3 แผนงานและงบประมาณ 3 110,252 อุดหนุนรายหัว 
4 บริหารงานบุคลากร 7 257,230 อุดหนุนรายหัว 
5 บริหารทั่วไป 10 367,470 อุดหนุนรายหัว 

6 เงินส ารองจ่าย 10 367,470 
บกศ. 239,712 

อุดหนุนฯ 127,758 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,674,712 

 
แผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
กลุ่มงานวิชาการ 

1 โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 517,382 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 55,000 
3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 3,150 
4 โครงการพัฒนางานวิจัย 1,520 
5 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา 235,448 
6 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล 51,848 
7 โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 12,520 
8 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 4,800 
9 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 100,000 

10 โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 143,480  
11 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 10,000 
12 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 22,000 
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 85,000  
14 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 8,400 
15 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 471,950 
16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 257,192 
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 449,865 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 115,358 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 20,000 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 25,800 



14 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 
5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 67,020 
6 โครงการธนาคารโรงเรียน 43,292 
7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 86,000 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 15,492 
2 โครงการพัฒนางานแผนงาน 7,534 
3 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 3,000 
4 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี 37,630 
5 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 20,000 
6 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 26,596 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 58,000 
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 196,230 
3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 3,000 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 20,000 
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 157,490 
3 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 70,870  
4 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 20,000 
5 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 20,000  
6 โครงการพัฒนางานโภชนาการ 26,110 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน 53,000 
๘ โครงการพัฒนางานยานพาหนะ 600,000 

 

แผนปฏิบัติการเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา 2562 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 

กลุ่มงานวิชาการ 
1 โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 130,000 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 463,135   
3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133,338 
4 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 157,010 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 48,052 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 215,595 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 100,000 
2 โครงการทัศนศึกษา 279,840 
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แผนปฏิบัติการเงินบ ารุงการศึกษา/ อื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
กลุ่มงานวิชาการ 

1 โครงการเพชรแม่ร าเพย 300,000 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 309,200 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 29,200  
4 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(จีน) 
5,000  

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

10,000  

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

35,000  

7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (EP) 

 
200,000 
400,000 
500,000 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 71,400 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
1 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 253,800 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 50,000 
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2,686,432 
3 โครงการพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน 30,000 
4 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 212,320 
5 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 135,360 
6 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 80,000 

 
8. สินทรัพย์  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ตั้งอยู่บริเวณสามแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค หลัก ก.ม.ที่ 123-124  
ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ต าบลพุแค  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ที่ดินของโรงเรียนได้รับการ
อนุมัติจาก กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท - พุแค 
จ านวน 50 ไร่  มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้  

1. อาคารเรียนหลัก    จ านวน 4 อาคาร  
2. อาคารเรียนประกอบ    จ านวน 4 อาคาร 
3. อาคารส านักงาน   จ านวน 2 อาคาร 
4. อาคารห้องสมุด   จ านวน 1 อาคาร 
5. อาคารโรงฝึกงาน   จ านวน 2 อาคาร 



16 
6. อาคารโรงอาหาร   จ านวน 1 อาคาร 
7. อาคารหอประชุม   จ านวน ๑ อาคาร 
8. อาคารโดมฝึกกีฬา   จ านวน ๑ อาคาร 

 
มีห้องประชุม ห้องสื่อการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการเรียนรู้ต่างๆ  ดังนี้  
1. ห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ านวน 1 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 5 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการเคมี   จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   จ านวน 1 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องดาราศาสตร์   จ านวน 1 ห้อง 
7. ห้องเรียนรู้ศิลปะ   จ านวน 1 ห้อง 
8. ห้องนาฏศิลป์   จ านวน 1 ห้อง  
9. ห้องดนตรีไทย   จ านวน 1 ห้อง 
10. ห้องดนตรีสากล   จ านวน 1 ห้อง 
11. ห้องแนะแนว   จ านวน 1 ห้อง 
12. ห้องจริยธรรม   จ านวน 1 ห้อง 
13. ห้องพยาบาล    จ านวน 1 ห้อง 
14. ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
15. ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
16. ห้องคณะกรรมการนักเรียน  จ านวน 1 ห้อง 
17. ห้อง DS NETWORK   จ านวน 1 ห้อง 
18. ห้องธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1 ห้อง    
19. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น   จ านวน 1 ห้อง 
20. ห้องเรียนภาษาจีน   จ านวน 2 ห้อง 
21. ห้องประชุมย่อย   จ านวน 3 ห้อง 
22. ห้องเกียรติภูม ิ   จ านวน 1 ห้อง 
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9. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย แนวทางการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ เพ่ือให้คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ท าหน้าที่
ก าหนด ก ากับติดตาม และปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดย
ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง  PDCA ขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานต่างๆ 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานวิชาการ  
กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
(คน) 

รายวิชา (พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 207 142 153 303 204 56 297 172 370 
ม.2 243 154 111 139 115 122 156 284 236 
ม.3 153 119 117 228 174 103 204 277 323 

ม.4 107 141  - 81 71 83 187 139 211 

ม.5 152 110 -  68 90 41 183 197 156 

ม.6 68 -   - 61  - 36 101 112 105 

ร้อยละ 55.56 39.78 22.76 52.57 39.07 26.34 67.38 70.55 83.69 
* ไม่จัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
(คน) 

รายวิชา (พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 252 164 209 219 197 101 258 275 365 
ม.2 246 152 173 97 85 179 184 221 284 
ม.3 206 114 170 169 132 79 182 237 308 

ม.4 145 141  - 66 146 84 207 176 212 

ม.5 191 93  - 99 129 79 157 209 200 

ม.6 69 -   - 57 -  44 109 106 112 

ร้อยละ 67.01 40.12 33.35 42.72 41.63 34.20 66.28 73.96 89.49 
* ไม่จัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
10.2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้น ม. ๑ – ม. 6 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 
เฉลี่ยร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

55.56 
39.78 
22.76 
52.57 
67.38 
70.55 
83.69 
26.34 

67.01 
40.12 
33.35 
42.72 
66.28 
73.96 
89.49 
34.20 

61.29 
39.95 
28.06 
47.65 
66.83 
72.26 
86.59 
30.27 
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10.3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 415 7 3 15 390 405 97.59 
ม.2 367 4 7 20 336 356 97.00 
ม.3 358 1 5 26 326 352 98.32 
ม.4 214 6 3 8 197 205 95.79 
ม.5 230 4 2 3 221 224 97.39 
ม.6 119 0 5 6 108 114 95.80 
รวม 1,703 22 25 78 1,578 1,656 97.24 

 
10.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

ม.1 415 7 5 38 365 403 97.11 

ม.2 367 3 5 99 260 359 97.82 

ม.3 358 1 26 103 228 331 92.46 

ม.4 214 1 2 35 176 211 98.60 

ม.5 230 4 6 30 190 220 95.65 

ม.6 119 0 1 54 64 118 99.16 

รวม 1,703 16 45 359 1,283 1,642 96.42 
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11.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.05 53.17 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 24.25 25.26 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.94 29.24 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 29.66 31.77 32.98 33.25 

 

       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 62       
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 62 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 52.05 55.14 -3.09 
คณิตศาสตร์ 24.25 26.73 -2.48 
วิทยาศาสตร์ 28.94 30.07 -1.13 
ภาษาอังกฤษ 29.66 33.25 -3.09 

     
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.00 41.57 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 20.50 24.14 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 28.24 28.94 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 34.50 35.50 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 27.11 28.59 28.97 29.20 

 

      2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 62  
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 62 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 41.00 42.21 -1.21 
คณิตศาสตร์ 20.50 25.41 -4.91 
วิทยาศาสตร์ 28.24 29.20 -0.96 
สังคมศึกษา 34.50 35.70 -0.20 
ภาษาอังกฤษ 27.11 29.20 -0.61 
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12. ผลการส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) และส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) (ตามระบบ SGS) 
 

ระดับช้ัน นักเรียนทั้งหมด จบการศึกษา ไม่จบการศึกษา 
ม.3 334 330 4 
ม.6 112 112 0 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.80

1.20

100.00

0.00
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

จบการศึกษา ไม่จบการศึกษา

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา

ม.3 ม.6
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13. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
 

วิเคราะห์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 

      กลุ่มสาระ 
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

สุข
ศึก

ษา
 

สัง
คม

ฯ 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

ไท
ย 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

หุ่น
ยน

ต์ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ ศิล
ปะ

(ท
ัศน

ศิล
ป์)

 

ศิล
ปะ

(ด
นต

รี)
 

ศิล
ปะ

(น
าฏ

ศิล
ป์)

 

รว
ม 

จ านวนรายการที่
ส่งเข้าแข่งขัน 

11 14 4 10 3 13 4 9 4 17 12 14 4 119 

เป้าหมาย 
เหรียญทอง 

7 7 4 6 3 6 2 9 4 7 3 7 4 69 

ผลการแข่งขัน
ระดับเหรียญทอง 

3 5 4 9 3 7 3 7 4 6 11 13 4 79 

ผลต่างของ
เป้าหมายกับผล
การแข่งขัน 

-4 -2 0 +3 0 +1 +1 -2 0 -1 +8 +6 0 +10 

 
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวม 

79 27 12 1 119 

 

 
 

 

66%
23%

10%
1%

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
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วิเคราะห์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชาติ 

      กลุ่มสาระ 
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

สุข
ศึก

ษา
 

สัง
คม
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กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

ไท
ย 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
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คอ
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ิวเ
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ร์ 
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ต์ 
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(ท
ัศน

ศิล
ป์)

 

ศิล
ปะ

(ด
นต

รี)
 

ศิล
ปะ

(น
าฏ

ศิล
ป์)

 

รว
ม 

เป้าหมาย
เข้ารอบ
ระดับชาติ 

2 3 4 3 1 3 2 3 1 3 3 6 3 37 

ผลการแข่งขัน
ได้ไประดับชาติ 

0 3 3 3 0 0 1 2 1 1 2 4 3 23 

ผลต่างของ
เป้าหมาย 

-2 0 +1 0 -1 -3 -1 -1 0 -2 -1 -2 0 -12 

ผลการแข่งขัน
ระดับชาติ 
-เหรียญทอง 
-เหรียญเงิน 
-เหรียญทองแดง 
-เข้าร่วม 

 
 
- 
- 
- 
- 
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2 
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1 
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3 
- 
- 
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9 
9 
4 
1 

 
               สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวม 

9 9 4 1 23 
 

 
 

39%

39%

18%
4%

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
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14. รางวัลการประกวดต่างๆ 
รางวัลนักเรียน 

ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 นางสาวสโรชา   เจือทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีควรยกย่อง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
สระบุรี 

๑๘ ก.ย. ๖๒ 

2 นางสาวชุติมา  บุญทาบทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

๙ ก.ย. ๖๒ 

3 นางสาวปาริชาติ  ทรงงาม, 
นางสาวชุติมา  บุญทาบทอง และนางสาวสริลยา แสงสว่าง 
ผ่านรอบแรกในการเข้ารับการคัดเลือกโครงการคัดเลือก
นักแสดงส าหรับการแสดงโขน ชุดสืบมรรคา ซึ่งจัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑๕-๑๖ มิ.ย. ๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4 รางวัล อันดับที่ ๓ การประกวดการกล่าวค าอาราธนาและ

ถวายทานในพุทธศาสนา ม.ปลาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๗ ก.ย. ๖๒ 

5 รางวัลอันดับที่ ๑๓ การประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต)  
ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๗ ก.ย. ๖๒ 

6 รางวัล “ชิงแชมป์ประเทศไทย” BOT Challenge & 
Experience ๒๐๑๙ ระดับภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๑๓ ก.ย. ๖๒ 

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๒ ม.ปลาย 
 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี 

๗ ส.ค. ๖๒ 

8 รางวัลชนะเลิศการประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพุทธศาสนา ม.ปลาย ระดับภาค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ ก.ค. ๖๒ 

9 รางวัลชนะเลิศการประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ม.ปลาย 
ระดับภาค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ ก.ค. ๖๒ 

10 รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ การประกวดโครงงานคุณธรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ม.ปลาน ระดับภาค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ ก.ค. ๖๒ 

11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ม.ต้น ระดับภาค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ ก.ค. ๖๒ 

12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ม. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ ก.ค. ๖๒ 

13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรม  
ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 

๕ ก.ค. ๖๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

14 รางวัลอันดับ ๑ โครงการเยาวชน AFS เพ่ือการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 

AFS Intercultural 
Programs 

ระยะ ๑ ปีรุ่นที่ 
๕๙ พ. ศ. ๒๕๖๓ 

ถึง ๒๕๖๔ 
15 รางวัลอันดับ ๑ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ECE  

เมืองเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
AFS Intercultural 
Programs 

ระยะเวลา  
๑ เดือน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 

๑๙ ส.ค. ๖๒ 

17 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 

๒๐ ส.ค. ๖๒ 

 

รางวัลสถานศึกษา 
ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
1 สถานศึกษาวิชาทหารสนับสนุนหน่วยฝึกนักศึกษา  

วิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี ๑๘ ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจ าปี ๒๕๖๑ 

มณฑลทหารบกท่ี ๑๘ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 

2 สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และบ.กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

๗ ส.ค. ๒๕๖๒ 

3 รางวัลสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการส่งเสริมการออมและ
พัฒนาการศึกษาผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง 
Virtual School Bank 

ธนาคารออมสิน ๓๑ ต.ค. ๖๒ 

4 ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสี่ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สมศ. ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ 

5 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
ระดับเงิน 

สพม. ๔ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
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15. ผลคะแนนคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ถูก
ตัดคะแนนพฤติกรรม 

ร้อยละ 
จ านวนนักเรียนที่ถูกตัด

คะแนนพฤติกรรม 
ร้อยละ 

ม.1 415 382 92.05 33 7.95 
ม.2 367 328 89.37 39 10.63 
ม.3 358 338 94.41 20 5.59 
ม.4 214 196 91.59 18 8.41 
ม.5 230 228 99.13 2 0.87 
ม.6 119 117 98.32 2 1.68 

ค่าเฉลี่ย 1,703 1,589 93.31 114 6.69 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจาก สมศ. รอบ 4  
ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการประเมินได้แจ้งผลการรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จาก สมศ. รอบ 4 (ปี พ.ศ. 2559-2563) ต่อหน้าคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค รับรองระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน ระดับดี ทั้ง 3 มาตรฐาน 

 
 

92.05 89.37 94.41 91.59 99.13 98.32 93.31

7.95 10.63 5.59 8.41 0.87 1.68 6.69
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คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

จ านวนนักเรียนที่ไม่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรม จ านวนนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการ

ด าเนินกิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีการประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายในการพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ ของโรงเรียนแก่คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นที่มุ่งสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเพ่ือตรวจสอบความส าเร็จและคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กรในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือสะท้อนแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ค าแนะน าเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายต่อไป 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาดังนี้ 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ การแปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3  ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3  ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3  ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 3  ดี 
 
 การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เป็นการประเมินตนเองเชิง
ประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบเน้น
การมีส่วนร่วม โดยจะน าเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐานดารศึกษาและหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศและโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพ่ือแสดงถึง ระดับคุณภาพ กระบวนการท างานและผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งองค์รวม มีรายล
ละเอียดดังต่อไปนี้  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน ามาวางแผนจัดท ากิจกรรม โครงการที่พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศไว้  
  ขั้นตอนที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ในโครงการของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ขั้นตอนที่ 3 ครูทุกคนร่วมกันประเมินคุณภาพนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายให้ครบทุกตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนที่ 4 ครรูายงานผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆตามโครงการ น าผลการจัดเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม ความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้วางแผนปรับปรุงคุณภาพนักเรียนต่อไป  
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ได้

ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม  
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 61.29  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
-สมุดบันทึกรักการอ่านและจิตสาธารณะ 
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2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม  
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 30.27 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

 
3) มีความสามารถในการการคิดค านวณ 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณ ได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 39.95 มีความสามารถในการคิดค านวณ ได้ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
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4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการทัศนศึกษา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการเพชรแม่ร าเพย 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 97.24 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่างๆ 
 
5) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 75.51 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ 
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6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 86.๕5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี
-รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

 
ค่าเปา้หมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 

61.29   
39.95 
28.06 
47.65 
66.83 
72.26 
86.59 
30.27 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี  
(เกรด 3)  ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
8) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการเพชรแม่ร าเพย 

ผลการด าเนินงาน -นักเรียนร้อยละ 85.๔3 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  ได้
ระดับดี ขึ้นไป 
-นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 97.49 
-นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ข้อมูลนักเรียนส าเร็จการศึกษางานทะเบียน 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2562 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 
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-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
(แข่งทักษะ) 
-รายงานผลการประเมินโครงการโครงการเพชรแม่ร าเพย 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด  ได้

ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการเพชรแม่ร าเพย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 96.42 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด  
ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการเพชรแม่ร าเพย, โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ), โครงการโรงเรียนคุณธรรม}, โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการปฐมนิเทศนักเรียน, โครงการ
ธนาคารโรงเรียน, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ, 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ, โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคม
ศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคม
ศึกษาฯ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง  

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙2.๖6 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี ขึ้น
ไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย, โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้
ระดับดี ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 
สังคมศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษาฯ 
โครงการเพชรแม่ร าเพย 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
โครงการทัศนศึกษา 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙2.60 ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและความหลากหลาย 
ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษาฯ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษาฯ, โครงการเพชรแม่
ร าเพย, โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน, โครงการปฐมนิเทศนักเรียน, โครงการสถานศึกษาพอเพียง, 
โครงการทัศนศึกษา 

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  ระดบัดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 90.83 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, โครงการ
คุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน, โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน, โครงการพัฒนา
งานโภชนาการ, โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข, โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 
-ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการเพชรแม่ร าเพย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน นักเรียนร้อยละ 93.31 มีคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 

-รายงานผลการประเมินโครงการเพชรแม่ร าเพย, โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ), โครงการโรงเรียนคุณธรรม}, โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการปฐมนิเทศนักเรียน, โครงการ
ธนาคารโรงเรียน, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ,โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ, โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-สมุดบันทึกรักการอ่านและจิตสาธารณะ 
-คะแนนพฤติกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
ผู้เรียน จ านวนทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดจ านวน ๔ ตัวชี้วัด คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
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๒. จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน จ านวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด พบว่า คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ทั้ง 5 
ตัวชี้วัด 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการทบทวน และก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยน าผลการประเมิน 
สมศ. รอบ ๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 
2561 สรุปประเมินโครงการในปีการศึกษา 2561 และผลการส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องการพัฒนาของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษามาพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และด าเนินการเผยแพร่ประกาศค่า
เป้าหมายให้คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานต่างๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้ได้เพ่ือผลส าเร็จได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ เพ่ือ
รับผิดชอบก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ ๔ สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการ น าผลมาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ตามก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน และนโยบายของรัฐ 
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วิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๒ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,4 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา มาตรฐานที ่๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.๓-1.๕ 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 



39 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนางานธุรการ มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 6 

โครงการพัฒนางานสารสนเทศ มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนางานแผนงาน มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

บริหารงานบุคล โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
 

มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ ๕ 

โครงการพัฒนางานยานพาหนะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 3, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 

บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

โครงการพัฒนางานโภชนาการ มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนางานวิจัย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
 



42 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัด 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 
 
 
 



45 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (EP) 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 
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กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 , 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 , 5 ,10 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.5 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 

โครงการธนาคารโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.1, 2.5 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6  
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
มาจรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานทั่วไป 
 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 

 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
๓. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. ข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนา 
๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
๖. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๗. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
๘. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมปีการศึกษา 256๒ 
๙. ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓ 
๑๐. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 

2561 
 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
แบบมุ่งเน้นผลงาน โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มงาน
วิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  

ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดกิจกรรมตามโครงการของแต่ละฝ่าย บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและกลยุทธ์ของโรงเรียน เน้นการด าเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยขั้นตอนของ PDCA มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานทั้งของภาพรวมโรงเรียน ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ปฏิทินวิชาการของครู 
นักเรียน และปฏิทินกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ  

ขัน้ตอนที่ ๓ มีระบบการนิเทศภายในและให้ผลสะท้อนกลับ เน้นการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงเพ่ือการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา การท างานต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

๑. กลุ่มงานวิชาการ     จ านวน  24 โครงการ  
๒. กลุ่มงานกิจการนักเรียน    จ านวน  10 โครงการ  
๓. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ   จ านวน    7 โครงการ  
๔. กลุม่บริหารงานบุคคล     จ านวน    3 โครงการ  
๕. กลุ่มบริหารทั่วไป     จ านวน  11 โครงการ 

 
 

สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 
โครงการทั้งหมด 55 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินการ 

กลุ่มบริหารงาน  
รวม คิดเป็น 

ร้อยละ 
วิชาการ กิจการ

นักเรียน 
แผนงาน

และ
งบประมาณ 

บุคคล ทั่วไป 

1. ด าเนินการได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ร้อยละ 100 

3 0 0 0 0 3 5.45 

๒. ด าเนินการได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ร้อยละ 60-99 

19 8 6 2 10 45 81.82 

๓. ด าเนินการได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 1 0 1 0 3 5.45 

๔. ไม่ได้ด าเนินการ  1 1 1 0 1 4 7.27 
รวมจ านวนโครงการ 24 10 7 3 11 55  
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ ๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครูที่ปรึกษาโฮมรูม การประชุม 

คาบระดับชั้น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนว การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดกรองนักเรียน โดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรม SDQ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  

สังเกต สัมภาษณ์ จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ปกติ (กลุ่มวางใจ) เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ฯลฯ เสี่ยง 
(กลุ่มใส่ใจ) เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมป้องกัน ฯลฯ มีปัญหา (กลุ่มห่วงใย) เช่น กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนตามความต้องการและ 
ความถนัด เช่น โครงการเพชรแม่ร าเพย กิจกรรมชุมนุม โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๔ การป้องกันและแก้ไข  ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๕ การส่งต่อ ส่งต่อนักเรียนไปรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การส่งนักเรียนที่มี 
ปัญหาการสูบบุหรี่ไปรับการบ าบัดรักษากับโรงพยาบาล การส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเข้ารับ
การรักษากับจิตแพทย์ เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. นักเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 98.80 
2. นักเรียนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีคุณภาพด้านคุณคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 และ ๒๕๖๓ 
๒. คู่มือการบริหารงานของกลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน 
๔. รายงานผลการประเมินโครงการฯ 
๕. การอบรมพัฒนาบุคลาการ การศึกษาดูงาน 
๖. สรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. รายงานการประชุมต่างๆ 
๘. ข้อมูลอัตราก าลัง 
๙. บันทึกการนิเทศภายใน 
๑๐. ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการกับมาตรฐานการศึกษา

และกลยุทธ์โรงเรียน 
 

      3)   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความถนัด 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จัด
รายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับแผนการเรียนและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยรายวิชา IS1-3 และภาษาต่างประเทศที่ ๒ ส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ด้วยกิจกรรมพัฒนาเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  

ขั้นตอนที่ ๓ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร ด้วยการตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ในชั้นเรียน การ
เสนอแนะ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการ
ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าผลการใช้และประเมินหลักสูตรมารายงานและใช้เป็น
ข้อมูลมาในการพัฒนาสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีผลจากการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายนี้ 
๑. โรงเรียนมแีผนการเรียนดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียนพิเศษ English Program 
-ห้องเรียนปกติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
-แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. นักเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 98.80 

 ๔. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
๕. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 119 รายการ 
1. รางวัลเหรียญทอง   จ านวน 79 รายการ 
2. รางวัลเหรียญเงิน   จ านวน 27 รายการ 
3. รางวัลเหรียญทองแดง  จ านวน 12 รายการ 
4. เข้าร่วม   จ านวน 1   รายการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 23 รายการ 
1. รางวัลเหรียญทอง   จ านวน 9 รายการ 
2. รางวัลเหรียญเงิน   จ านวน 9 รายการ 
3. รางวัลเหรียญทองแดง  จ านวน 4 รายการ 
4. เข้าร่วม   จ านวน 1 รายการ 
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๖. ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.05 53.17 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 24.25 25.26 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.94 29.24 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 29.66 31.77 32.98 33.25 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.00 41.57 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 20.50 24.14 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 28.24 28.94 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 34.50 35.50 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 27.11 28.59 28.97 29.20 
 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างหลักสูตร 
๒. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 ๔. รายงานโครงการ/ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เช่น 
      -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ 
      -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ 
  -โครงการเพชรแม่ร าเพย   
  -โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
  -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
  -โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
        -รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ๕. ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 ๖. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 
 
     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน และเก็บรวบรมข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูและบุคลากร 
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดขอบข่ายของการพัฒนาก าลังคน ก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ขั้นตอนในการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียน เช่น  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ ๆ คือ การติดตามและ
ประเมินผลในระหว่างด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากรหรือ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ส่งผลดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยการอบรมจ านวน 
61.50 ชั่วโมงต่อคน 
 ๒. ครูมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 99  คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
  ๓. ครูมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔. ครูจัดท ารายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  ๕. สรุปและรายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖. ครูได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการ (คศ. 2) จ านวน 3 คน 
  ๗.  ครูผ่านการประเมินครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู คศ. 1 จ านวน 3 คน 
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         สรุปการอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๒. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครู 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
๔. รายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาของครูรายบุคคล 
๕. สรุปการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ของคร ูและผลที่เกิดขึ้นจาก PLC 
๖. วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ของครูรายบุคคล 

   
   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกระบวนการ 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและแหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ครูและนักเรียนและวางแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้  
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง ดูแลรักษาสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานให้มีประสิทธิภาพครบทุกห้องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้

4,738

๖๑.๕๓

ค่าเฉลี่ยการเข้าอบรมของครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พพุแค พ
ปีการศึกษา พ๒๕๖๒

จ ำนวนชัว่โมงท่ีอบรมทัง้มม 

คำ่เฉล่ียจ ำนวนชัว่โมงอบรม/
คน/ปี
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ภายในโรงเรียน แบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนแต่ละห้องดูแลรับผิดชอบ ผลักดันให้นักเรียนท าโครงงานคุณธรรม ทุก
ห้องเพ่ือปลูกฝังการมีส่วนร่วม รักโรงเรียน มีจิตสาธารณะ และการท างานเป็นกลุ่ม      
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล/ตรวจสอบการด าเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อม 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย ส่งผลดังต่อไปนี้ 

1. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ  
 2. อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ลานกีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า 
 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลใหผู้้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เช่น ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น 
 ๔. ห้องเรียนแต่ละห้องมีสื่อ อุปกรณ์ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

๕. ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ส่งผลให้อยากมาโรงเรียน           
และรักโรงเรียน 

 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

-รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารทั่วไป 
-สารสนเทศด้านอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-ข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน 

 -บันทึกรายงานการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงของฝ่ายอาคารสถานที่ 
-สภาพจริง/รูปภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมี
คุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการครอบคลุม 
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษาด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและ
งานระบบเครือข่าย เพ่ือพัฒนานโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย  

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ติดต้ัง 
และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศก าหนดการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือความปลอดภัย และความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ ๓ ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ ๔ น าผลการติดตามและประเมินผลการใช้ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีบุคลากรโดยเฉพาะที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่จัดหาวัสดุ  

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเหมาะสม ทันสมัย ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ (ความพร้อมใช้งาน 

ของข้อมูลสารสนเทศ) 
3. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการฯ เช่น ระบบ 

ฐานข้อมูล DMC, SGS Obec, e-GP และ Website โรงเรียน 
4. โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มงาน โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 
1 งานวิชาการ SGS น าโปรแกรม SGS (Secondary Grading System)  

เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่  
ของโรงเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
มาใช้ในงานประเมินผล 

2 งานวิชาการ RADIUS (Remote Auth
entication Dial-In User 
Service) 

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน   
ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ระบบยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล Authentication เป็น
กระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ โดยต้องตรวจสอบก่อนที่
จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยทั่ว ไปแล้วกลไกการท างานของ 
Authentication ผู้ใช้งานจะป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านก่อน
เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบรหัสผ่านกับฐานข้อมูลว่ามี
ความถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากรหัสผ่านถูกต้องผู้ใช้จะได้รับ
อนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ 
- จัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log File) 
 

๓ งานวิชาการ Google Form การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจค าตอบด้วย Google 
Form 
 

๔ แผนงานและ
งบประมาณ 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Government 
Procurement: e-GP) 
 
 

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้
งบประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานไว้ทุกข้ันตอน 
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ที ่ กลุ่มงาน โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 
   3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของ

ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้า
ร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น 
4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศท่ี
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนท าให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอ
ราคา 
6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕ แผนงานและ
งบประมาณ 

ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data 
Management  Center) 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและข้อมูล
ดังกล่าวจะน าไปประมวลผล เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเป็น
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น 

๖ บริหารงาน
บุคคล 

uFace เป็นเครื่องบันทึกเวลาและ Access Control ที่สามารถ
สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้าบุคคล  เพ่ือลงเวลาท างาน  
เข้า-ออกงาน 

๗ บริหารทั่วไป e-office  หรือส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

–การจัดการข้อมูลภายในโรงเรียนต่างๆ ท าให้ต่างๆ ใน
ออฟฟิศสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าระบบ Task หรือปฏิทินงาน 
ซึ่งเป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน และคอยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย เรียกว่านอกจากจะสะดวก
รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ภายใน
องค์กรได้อีกด้วย 
–การจัดการข้อมูลต่างๆ ภายนอกองค์กร สามารถเรียกดู
การติดต่อกับลูกค้า อย่างเช่น การเช็กอีเมล หรือ SMS  
รวมทั้งเอกสารการขาย หรือใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดาย 

ท าให้การท างานราบรื่นไม่ติดขัดหรือสะดุด 
๘ กิจการ

นักเรียน 
Line เป็นโปรแกรมติดต่อสื่อสารระหว่างครู นักเรียนและ

ผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๙ กิจการ

นักเรียน 
Google Form ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออนไลน์ 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
-รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการ/กิจกรรม 
-ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DMC, SGS Obec, e-GP และ Website โรงเรียน 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสารสนเทศโรงเรียน  
-ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) จาก CAT Corporate Service 
-สภาพจริง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี  

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ความสามารถพิเศษต่างๆตามความถนัด กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัด จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดโครงการสอน 
เนื้อหาที่จะสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท า
แผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยจัดสร้าง/พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ตามหลักสูตรและใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา  โครงงาน เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ ๓ วัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบวัดเจตคติ  แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์   
แบบประเมินค่า และแบบบันทึกพฤติกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ น าผลการวัดและประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     1. ครูและบุคลากรจ านวน 99 คน มีกระบวนการและแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงร้อยละ 100 
              2. ครูมีเทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้ 
   2.1 สร้างองค์ความรู้ 
   2.2 ใช้เทคโนโลย ี
   2.3 การสร้างแบบปฏิบัติการ/ การทดลอง 
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    2.4 การท าโครงงาน 
   2.5 ชุดการสอน 
   2.6 แบบฝึก 
    2.7 การสาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
   2.8 ชุดกิจกรรม/เกมส์ 
   2.๙ Active Learning 
            2.1๐ สะเต็มศึกษา 
   2.11 IS  
     3. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ร้อยละ  100 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ๕. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 98.80 
     ๖. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
     7. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน ามีแนวโน้มสูงขึ้น 
     8. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
๕. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ๖. รายงานและสรุปผลการนิเทศ 
๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
      2) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลายโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม 
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน   
 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช้สื่อเทคโนโลยีและประเมินผลการใช้สื่อ 
  ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนให้ครูเข้ากระบวนการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน น าข้อมูลมารายงานผลเพ่ือพัฒนาสื่อต่อไป 



63 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลดังนี้ 
   1. ครมูีสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่อย่างหลากหลายน่าสนใจและปฏิบัติไดจ้ริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี    

๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
  ๔. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   ๕. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 6. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ ที่มกีารก าหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้  
 7. ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8. เครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ๓. รายงานการประชุมกลุ่มสาระ 
  ๔. ทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช้สื่อ 
 ๕. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
      3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถพิเศษ 
 ขั้นตอนที่ ๒  โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกพัฒนาด้าน
วิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการทัศนศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาความสามารถพิเศษโดยโครงการเพชร
แม่ร าเพยและโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ขั้นตอนที่ ๓ โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน 
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 ขั้นตอนที่ ๔ น าข้อมูลจากการด าเนินการและผลการประเมินมารายงานเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการการ
ท างานต่อไป       
  

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลต่อนักเรียน ดังนี้ 
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 

  2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

๔. นักเรียนมีความสุขในการแสวงหาความรู้ตามความสนใจ 
  ๕. นักเรียนมีทักษะหลากหลายสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓. รายงานผลการด าเนินโครงการเพชรแม่ร าเพย 
๔. รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๕. รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       
4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
แล้วตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนที่ ๒ น าเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
มาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและตรวจสอบการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน 
  ขั้นตอนที่ ๔ น าผลที่ได้มาใช้พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งผลดังนี้ 
  ๑. เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมาใช้ 
ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 ๒. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน น าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา 
หรือปรับปรุงแกไขการเรียนรู 
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 3. ครูวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน 
สื่อการสอน  
  ๔. ได้เครื่องมือวัดและประเมินผล  ที่หลากหลาย เช่น การจดบันทึก  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
สังคมมิติ  เป็นต้น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 ๕. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ระเบียบการวัดและประเมินผล 
๓. ปฏิทินงานวัดและประเมินผล 

 ๔. เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
 ๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. บันทึกหลังการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๗. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
      5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน 
และแนวทางการท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทิน  และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 
    ขั้นตอนที่ ๓ สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)เสนอผู้บริหารตามล าดับขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ ๔ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศชี้แจงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนามาชี้แจงครูใน
กลุ่มสาระ และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
 3. ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ประชุมกลุ่มสาระ ประชุมฝ่ายบริหารต่างๆ อบรม
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 4. ครูร้อยละ ๙๖.๖๙ มีวิจัยในชั้นเรียนด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ หรือพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 

๒. รายงานสรุปการนิเทศการเรียนการสอน 
๓. สรุปรายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๔. รายงานการประชุมประจ าเดือน/ ประชุมฝ่าย/ ประชุมกลุ่มสาระ 

 ๕. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. ความโดดเด่นของสถานศึกษา    

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรน ำทฤษฎีพหุปัญญำของกำร์ด
เนอร์ มำเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย ส่งเสริม
ควำมสำมำรถรอบด้ำน จัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยตำมควำมสนใจ และควำมถนัด ส่งเสริมศักยภำพในกำร
พัฒนำตนเองที่แตกต่ำงกัน โรงเรียนจึงได้สร้ำงเครื่องมือ “แบบทดสอบพหุปัญญำส ำหรับนักเรียน” เพ่ือจ ำแนก
นักเรียนตำมทฤษฎีพหุปัญญำและน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียน กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดแผนกำรเรียนที่หลำกหลำย กำรก ำหนดกิจกรรมตำมโครงกำร
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เช่น 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และโครงกำรเพชรแม่
ร ำเพย เป็นต้น  มิติด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู โรงเรียนได้จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู โดยเน้นว่ำจะต้องเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ปัญญำด้ำนที่ถนัด จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้และกำรประเมินผลที่หลำกหลำย สอดรับกับปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมถนัด ครอบคลุมมำตรฐำนที่มุ่ง
ให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน มิติด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจตนเองของนักเรียน โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรที่นักเรียน
รู้จัก เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงบันดำลใจส ำคัญในกำรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ตำม
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับภำษำและกำร
สื่อสำร ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมถนัด ควำมชอบทำงด้ำนภำษำ  ชุมนุม A-
MATH ซูโดกุ คณิตคิดเร็วส ำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนด้ำนตรรกศำสตร์และคณิตศำสตร์  ชุมนุมกีฬำ
ประเภทต่ำง ๆ ชุมนุมนำฏศิลป์ ด้ำนดนตรี ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย 
เป็นต้น  ข้อมูลจำกแบบทดสอบพหุปัญญำที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์แล้ว จะถูกน ำไปแจ้งให้นักเรียนรับทรำบ ผ่ำนครู
ที่ปรึกษำ ครูแนะแนว ที่จะช่วยเหลือนักเรียนในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรรู้จุดแข็งและแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง
ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
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2. จุดเด่นและจุดที่มุ่งพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สำมำรถพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอยู่
ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีควำมสุข มีสุขภำวะ มีทักษะ
ชีวิต สำมำรถท ำกิจกรรมได้หลำกหลำยทั้งด้ำนวิชำกำร
และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตำมควำมทฤษฎีพหุ
ปัญญำ 

 
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำ 
ต่ำงประเทศ ให้สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนด 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรปฏิบัติกิจกรรม
ตำมโครงกำรต่ำงๆ ด้วยขั้นตอน PDCA ผ่ำนกลุ่ม
บริหำรงำนต่ำงๆ 5 กลุ่มงำนคือ กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน กลุ่ม
บริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล และกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป เน้นกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน และกำรติดต่อสื่อสำร
อย่ำงทั่วถึง มีระบบสำระสนเทศที่น่ำเชื่อถือน ำมำเป็น
แนวในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง ได้รับควำม
ร่วมมือจำกชุมชนอย่ำงดี  

 
เพ่ิมบทบำทของกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชุนด้ำน
กำรพัฒนำวิชำกำรให้มำกขึ้น ก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำ เสมอ พัฒนำ
เครื่องมือประเมินโครงกำรที่สำมำรถสะท้อนข้อมูลที่
น่ำเชื่อถือในกำรตัดสินระดับคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยด ำเนินกำรให้มี
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
สื่อกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีที่หลำกหลำย กำรวัด
ประเมินผลกำรเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้ำนพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทฤษฏีพหุปัญญำมำ
ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนรอบด้ำน 

 
 
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) จัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีทักษะที่ส ำคัญเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และกำรประเมินเพ่ือเลื่อน
วิทยฐำนะตำมเกณฑ์  ว 21 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้ก ำหนดกิจกรรมตำมโครงกำร
ของกลุ่มบริหำรงำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 กลุ่มงำนวิชำกำร มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ เช่น โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำร
เพชรแม่ร ำเพย โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โครงกำร
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ และ โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน เป็นต้น  
 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน มุ่งเน้นโครงกำรที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รักควำมเป็นไทย ส่งเสริมประชำธิปไตย ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ มุ่งเน้นกิจกรรมตำมโครงกำรที่เป็นกำรระดม
ทรัพยำกร และกำรบริหำรงบประมำณต่ำงๆเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
ในชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกต้นสังกัด 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 4 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ     
มีทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเพื่อให้มีประสิทธิภำพ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 5 กลุ่มบริหำรทั่วไป มุ่งเน้นพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้มีควำมพร้อม สะดวก สะอำด
และปลอดภัย ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และทัศนียภำพในโรงเรียนเพื่อเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

วิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๓ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 2, ๕, ๖ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียนวัดผล มำตรฐำนที ่๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ มำตรฐำนที ่3 

ตัวชี้วัดที่ 4 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 1.๓-1.๕ 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มำตรฐำนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

มำตรฐำนที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

งานกิจการนักเรียน โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงกำรพัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงกำรพัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 6 

โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำนโรงเรียน มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

บริหารงานบุคล โครงการสนับสนุนพัฒนางานบุคคล มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนาบุคลากร มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

บริหารทั่วไป โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร มำตรฐำนที ่2 

ตัวชี้วัดที่ ๒, 6 
โครงกำรพัฒนำงำนยำนพำหนะ มำตรฐำนที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 

มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

งานวิชาการ 
 

โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มำตรฐำนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 3, 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน(กีฬาฟุตบอล) 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงกำรคุ้มครองสวัสดิภำพนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

บริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานพยาบาลและอนามัย มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

โครงกำรพัฒนำงำนโภชนำกำร มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ 
 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย มำตรฐำนที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 



75 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

งานวิชาการ โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัด 3, 4, 5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (EP) 

มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

งานวิชาการ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร มำตรฐำนที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มำตรฐำนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงกำรเพชรแม่ร ำเพย มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

งานวิชาการ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

มำตรฐำนที่ 1 , 3 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มำตรฐำนที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

งานกิจการนักเรียน โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.๒-1.๔, 2.1-2.5 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 

มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, ๒.๒, 2.3, 2.4, 2.5 

โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, ๒.๒, 2.3, 2.4, 2.5 

โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, ๒.๒, 2.3, 2.4, 2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 

โครงกำรกิจกรรมนักเรียนและงำนคณะกรรมกำร
บริหำรนักเรียน 

มำตรฐำนที ่1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, ๒.๒, 2.3, 2.4, 2.5 

โครงกำรธนำคำรโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, ๒.๒, 2.3, 2.4, 2.5 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ 
 

โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6  
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

งานวิชาการ 
 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มำตรฐำนที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานกิจการนักเรียน โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มำตรฐำนที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2 
โครงกำรทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 
โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย มำตรฐำนที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 
มำจรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

งานทั่วไป 
 

โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศ  มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
งานวิชาการ โครงกำรเทพฯเป็นหนึ่ง 

 
มำตรฐำนที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มำตรฐำนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

งานกิจการนักเรียน โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
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กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารทั่วไป โครงกำรพัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน มำตรฐำนที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร มำตรฐำนที ่2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, 6 

โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์  มำตรฐำนที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 6 
มำตรฐำนที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

 
 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และผลกำรประเมินระดับชำติ 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคุณภำพกำรศึกษำ 
๓.  ครูจัดท ำแนวกำรสอน ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงรำยวิชำ มีคลังข้อสอบทุกตัวชี้วัด และมีกำร

วิเครำะห์แนวกำรออกข้อสอบ ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำร
เรียนรู้แก่นักเรียน 
 ๔. เสริมทักษะและกำรเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคนิคกำรสอนในรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้ และสำมำรถค้นหำองค์ควำมรู้ด้วยตนเองมำกข้ึน 
 ๕. น ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรสอนที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยน่ำสนใจมำใช้ในกิจกรรมกำร
สอนมำกขึ้น 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน สมุดบันทึกแปลนชีวิต 
 7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนวัตกรรม และ
กำรใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
 8. จัดกิจกรรมปลูกฝัง และสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสังคมมำกข้ึน 
 9. ปฏิบัติงำนต่ำงๆด้วยกระบวนกำร PDCA 
 10. มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆที่น่ำเชื่อถือและสำมำรถสะท้อนระดับ
คุณภำพของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในแต่ละตัวชี้วัด 
 11.  ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำกับติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง ทุกคนรับรู้และร่วมประชำสัมพันธ์ผลงำนของโรงเรียน 
 ๑๒. ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียนรอบด้ำน 
   
  
  



 

 
ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบสรุปการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ/รายงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562  
 สรุปการอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี มีภารกิจ  จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕61 เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และ
ขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  
ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  ตามนโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61   จ านวน 3  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
            มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 มีจ านวน 3 
มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

       ประกาศ ณ วันที่    ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 
 

 
 

(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
******************* 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

 
 ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค.จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
    

ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 
 

 
 

(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

  



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พแุค 
เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ระดบัด ี
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ระดบัด ี
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 

- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- มีความสามารถในการคิดค านวณ 

 
ร้อยละ ๗0 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับด ีขึน้ไป 
ร้อยละ ๖0 ได้ระดับด ีขึน้ไป 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวจิารณญาณ  อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 ได้ระดับด ีขึน้ไป 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 

2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ระดบัด ี
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
3 การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 
๕ คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ร้อยละ 80 ได้ระดับด ีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ระดบัด ี

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดี 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ระดับดี 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ระดับดี 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ระดับด ี
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับด ี
2 ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับด ี
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับด ี
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับด ี
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ระดับด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ ๙๐-๑๐๐) 
   ระดับ 4 ดีเลิศ    (ร้อยละ ๘๐-๘๙) 

    ระดับ 3 ดี    (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
    ระดับ 2 ปานกลาง   (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
    ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  (ร้อยละ ๕๐-๕๙) 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************* 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และการ
คิดค านวณเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษาก าหนด คือ 
   1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   2.  ซื่อสัตย์สุจริต     

3.  มีวินัย             4.  ใฝ่เรียนรู้       
5.  อยู่อย่างพอเพียง  6.  มุ่งม่ันในการท างาน     
7.  รักความเป็นไทย            8.  มีจิตสาธารณะ   

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   - ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัย     
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
   - ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
  5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์  
   “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 



 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถานศึกษาชั้นน า ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย 
 

พันธกิจ (Missions) 
1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ พัฒนา ครู

ให้เป็นครูมืออาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และสืบทอดวัฒนธรรมการเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6) ประสานความร่วมมือกับชุมและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ (Goals)                                               

1) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาครูเป็นครูมือ
อาชีพ 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต และมีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ (Strategies) 

1) ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
3) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา 
4) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ปณิธาน (Commitment) 

“มุ่งพัฒนาการศึกษา” 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
“นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม และมีทักษะชีวิต” 
 



 

อัตลักษณ์ (Identity) 
“ท างานเป็น  เน้นสามัคคี” 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 

 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (Moral Identity) 

“รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” 
   
คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin Characteristics) 
  “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 

 
นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา 256๓ 

 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ          
    มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์ 
๕. มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา อย่างมี 
    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

(1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
(2) คัดกรองนักเรียน  
(3) ส่งเสริมและพัฒนา  
(4) ป้องกันและแก้ไข 
(5) ส่งต่อ 

8. จัดระบบบริหารโดยให้ระบบกระบวนการ PDCA มีการจัดการความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
9. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
     การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
10. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11. มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ     

ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่านได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๔. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕. ครูทุกคนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครบทุกขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
๖. จัดระบบบริหารตามหลัก KM โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 ๗. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 8. จัดสภาพแล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๙. มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

ที่ 69 /256๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 

   

 

เพ่ือให้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 256๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามประกาศส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นายธนาพล  จีรเดชภทัร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

    ๒.  นางจิราภรณ์  จนัทรสิทธิ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
๓.  นายธีระเดช  ผิวผ่อง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
๔.  นางสาววิจิตรา  รัตนไชย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ 

       ๕.  นายณัฐพนธ์  ใยเกษ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป          กรรมการ 
๖.  นายนนัทิวฒัน์  ศรีสุวรรณ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ     กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 1.  อ านวยการและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา  
 

2. คณะกรรมการประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ 
1.  นายธนาพล  จีรเดชภัทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นางจิราภรณ์  จันทรสิทธิ ์  กรรมการ 
3.  นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
๔.  นายธีระเดช  ผวิผ่อง   กรรมการ 
๕.  นายณัฐพนธ์  ใยเกษ   กรรมการ 
๖.  นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล  กรรมการ 
๗.  นางนพวัลย์  เมืองแสน  กรรมการ 
๘.  นางอนงค์  อารีรักษ์   กรรมการ 
๙.  นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง  กรรมการ 
๑๐. นายรังสรรค์ อินทรา   กรรมการ 
๑๑. นายสมภพ  ไตรทอง   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม  กรรมการ 
๑๓. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร กรรมการ 



 

๑๕. นางสาวชุติมา  เพชร ี  กรรมการ 
๑๖. นางวันวิสา  ค าแฝง   กรรมการ 
๑๗. นางโสภ ี วงค์ราษฎร์   กรรมการ 
๑๘. นางสาวดารัตน์  ก าจร  กรรมการ 
๑๙. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก  กรรมการ 
๒๐. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์  กรรมการ 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ กรรมการ 
๒๒. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ  กรรมการ 
๒๓. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์  กรรมการ 
๒๔. นางนภาพร  สอนจรูญ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินแต่ละมาตรฐาน ให้เรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ   และการคิดค านวณ 
๑. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล  หัวหน้า 
๒. นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ 
๓. นางสาวโชติกา เนตรหาญ 
๔. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๕. นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส 
๖. นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 
๗. นางนภาพร สอนจรูญ 
๘. นางสาววิรัญญา จึงจรรยา 
๙. นางสาวรังสิมา เทนอิสระ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๑. นางอนงค์ อารีรักษ์  หัวหน้า 
๒. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๓. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๔. นางนพวัลย์ เมืองแสน 
๕. นางสาวสุดารัตน์  เดิมสันเทียะ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๑. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ หัวหน้า 
๒. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๓. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๔. นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน 
๕. นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส 
 



 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. นางวันวิสา ค าแฝง  หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๔. นางสาวอรปรียา เวงวิถา 
๕. นางสาวชุติมา เพชรี 
๖. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑. นางนพวัลย์ เมืองแสน  หัวหน้า 
๒. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๓. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๔. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๕. นางอนงค์ อารีรักษ์ 
๖. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน  
๗. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล 
๘. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๙. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๑๐. นางนภาพร สอนจรูญ 
๑๑. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๑๒. นางสาวดารัตน์ ก าจร 
๑๓. นายรังสรรค์ อินทรา 
๑๔. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๕. นางสาวโชติกา เนตรหาญ 

6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๑. นายรังสรรค์ อินทรา  หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา 
๔. นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล 
๕. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๖. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๗. นายนพดล  ภาวะโคตร 
๘. นางสาวณัฐพัชร หอมมาลา 
๙. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน 
๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน 
๑๑. นางกรชนก  สุวรัตน์ 
๑๒. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์ 
๑๓. นายขวัญชัย  มันทากาศ 
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2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีแนวความคิด มุมมองที่บ่งบอกถึงศักยภาพ 

ความรู้ ความสามารถ 
๑. นางสาวดารัตน์  ก าจร  หัวหน้า 
๒. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน 
๓. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง 
๔. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง 
๕. นายขวัญชัย  มันทากาศ 
๖. นายศักดิ์กรินทร์  วิเศษ 
๗. นายสุรชัย  ใจดี 

๒. มีจิตสาธารณะ ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ๑. นางสาวโชติกา เนตรหาญ  หัวหน้า 
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา อยู่ประยงค์ 
๓. นางกรชนก  สุวรัตน์ 
๔. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 
๕. นายสมภพ  ไตรทอง 
๖. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๗. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน 
๘. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน 

๓. ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและตามมารยาท
ทางสังคม 

๑. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก หัวหน้า 
๒. นายธีระเดช ผิวผ่อง 
๓. นางครองศิล  แดงโสภา 
๔. นายเจนบดินทร์ ยศปินตา 
๕. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา อยู่ประยงค์ 
๘. นายรัชพล บุตรดี 
๙. นายธีรภัทร เปลี่ยนฟ้า 

๔. ผู้เรียนความประพฤติ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย ถูกต้องตามธรรม
เนียมปฏิบัติ 

๑. นายธีระเดช ผิวผ่อง  หัวหน้า 
๒. นายเจนบดินทร์ ยศปินตา 
๓. นางครองศิล  แดงโสภา 
๔. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก 
๕. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา อยู่ประยงค์ 
๘. นายรัชพล บุตรดี 
๙. นายธีรภัทร เปลี่ยนฟ้า 
๑๐. นายศักดิ์กรินทร์  วิเศษ 
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๕. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๑. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม หัวหน้า 
๒. นายรัชพล บุตรดี 
๓. นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี 
๔. นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม 
๕. นางสาวสุชาวดี กาญจนา 
๖. นางสาวดารัตน์  ก าจร 
๗. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน 
๘. ว่าที่ ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข 

๖. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ๑. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ หัวหน้า 
๒. นายนพดล ภาวะโคตร 
๓. นางสาวณัฐพัชร หอมมาลา 
๔. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๕. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 

๗. สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ๑. นายสมภพ ไตรทอง  หัวหน้า 
๒. นายอภิสิทธ์ บุญรักษา 
๓. นางวรินทร ยอดนารี 
๔. นายขวัญชัย มันทากาศ 
๕. นางอัมภา ไทยจ านงค์ศิลป์ 
๖. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๗. นายนพดล ภาวะโคตร 
๘. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา 
๙. นางสาวณัฐพัชร หอมมาลา 
๑๐. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย 
๑๑. นายประวีร์ สิงห์ทุม 
๑๒. นายธีรภัทร์ เปลี่ยนฟ้า 
๑๓. นายสุรชัย  ใจดี 

๘. คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงโชติกา อยู่ประยงค์ หัวหน้า 
๒. นางครองศิล  แดงโสภา 
๓. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก 
๔. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๕. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๖. นายรัชพล บุตรดี 
๗. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ 
๘. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๙. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๑๐. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์
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๑๑. นางอัมภา  ไทยจ านงค์ศิลป์ 
๑๒. นางวรยา  วรคณิตาจารย์ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๑. นายธนาพล จีรเดชภัทร ์ หัวหน้า 

๒. นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ ์
๓. นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
๔. นางหนึ่งนุช พันธุ์สด 
๕. นางนภาพร สอนจรูญ 
๖. นายธีระเดช  ผิวผ่อง 
๗. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๘. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ 
๙. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๐. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน  
๑๑. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล 
๑๒. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๑๓. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๑๔. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๑๕. นางสาวดารัตน์ ก าจร 
๑๖. นายรังสรรค์ อินทรา 
๑๗. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๘. นางสาวโชติกา เนตรหาญ 
๑๙. นางครองศิล  แดงโสภา  
๒๐. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก 
๒๑. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๒๒. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๒๓. ว่าที่ร.ต.หญิงโชติกา อยู่ประยงค์  
๒๔. นายรัชพล บุตรด ี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑. นายธนาพล จีรเดชภัทร ์ หัวหน้า 
๒. นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ ์
๓. นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
๔. นางหนึ่งนุช พันธุ์สด 
๕. นางนภาพร สอนจรูญ 
๖. นายธีระเดช  ผิวผ่อง 
๗. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๘. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ 
๙. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
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๑๐. นางสาวอรปรียา เวงวิถา 
๑๑. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม 
๑๒. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน ์ กองบุบผา 
๑๔. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี 
๑๕. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๖. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ 
๑๗. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร 
๑๘. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๑๙. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค ์
๒๐. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา 
๒๑. นางสาวศิรประภา  วันทอง 
๒๒. นางสาวนพภัสสร  วัฒนกุล 
๒๓. นางสาววิรัญชนา รัตนไชย 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ  หัวหน้า 
๒. นางนพวัลย์ เมืองแสน 
๓. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๔. นางอนงค์  อารีรักษ์ 
๕. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๖. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร 
๗. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๘. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๙. นางสาวชุติมา เพชรี 
๑๐. นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร 
๑๑. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน  
๑๓. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล 
๑๔. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๑๕. นางสาวโชติกา เนตรหาญ 
๑๖. นางนภาพร สอนจรูญ 
๑๗. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๑๘. นางสาวดารัตน์ ก าจร 
๑๙. นายรังสรรค์ อินทรา 
๒๐. นางสาวสุดารัตน์  เดิมสนัเทียะ 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๑. นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ ์ หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม 
๔. นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง 
๕. นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ 
๖. นางสาวขวัญชนก ค าไชย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑. นายณัฐพนธ์ ใยเกษ  หัวหน้า 
๒. นายรังสรรค์ อินทรา 
๓. นายกฤษฏา สกุลพงษ์ 
๔. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๕. นางสาวสุวารี  อุดหนุน 
๖. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์
๗. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๘. นายธีระ  วงษ์สง่า 
๙. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๐. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล 
๑๑. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๑๒. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๑๓. นางอนงค์  อารีรักษ์ 
๑๔. นางสาวขวัญชนก  ค าไชย 
๑๕. นางสาวชุติมา  เพชร ี
๑๖. นางสาวอภินุช  แก้วทอง 
๑๗. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร ศรีจันทร์สุข  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

๑. นางสาวชุติมา เพชรี  หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๔. นางสาวอรปรียา เวงวิถา 
๕. นางวันวิสา ค าแฝง 
๖. นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน 
๗. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๘. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ

เรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

๑. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์  หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน  
๓. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล 
๔. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
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๕. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๖. นางนภาพร สอนจรูญ 
๗. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๘. นางสาวดารัตน์ ก าจร 
๙. นายรังสรรค์ อินทรา 
๑๐. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๑. นางสาวชุติมา เพชร ี
๑๒. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๓. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง 
๑๔. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๑๕. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๖. นางสาวสุดารัตน ์ กองบุบผา 
๑๗. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ 
๑๘. นางศศินา  ทองพันธ์ 
๑๙. นางสาวอมรรัตน์  ป้องกัน 
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม 
๒๑. นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว 
๒๒. ว่าที่ ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข 

2. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร หัวหน้า 
๒. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า   
๓. นางสาวชุติมา เพชรี   
๔. นางวันวิสา ค าแฝง 
๕. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๖. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน 
๗. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย 
๘. นางสาววิรัญญา  จึงจรรยา 
๙. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์ 
๑๐. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ 
๑๑. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู 
๑๒. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก 
๑๓. นางวรยา  วรคณิตาจารย์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๓. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๔. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๕. นางนภาพร สอนจรูญ 



 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

๖. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล  
๗. นางสาวดารัตน์ ก าจร 
๘. นายรังสรรค์ อินทรา 
๙. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๐. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๑. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล 
๑๒. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๑๔ นางอนงค์  อารีรักษ์ 
๑๕. นางสาวขวัญชนก  ค าไชย 
๑๖. นางสาวชุติมา  เพชร ี
๑๗. นางสาวอภินุช  แก้วทอง 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์  หัวหน้า 
๒. นางอนงค์ อารีรักษ์ 
๓. นางนพวัลย์ เมืองแสน 
๔. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๕. นางศศินา  ทองพันธ์ 
๖. นางสาวอจิมา พิมพ์แก้ว 
๗. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 
๘. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ 
๙. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๑๐. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๑๑. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์
๑๒. นางอัมภา  ไทยจ านงศิลป์ 
๑๓. นางวรยา  วรคณิตาจารย์ 
๑๔. นางสาวสุดารัตน์ เดิมสันเทียะ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑. นางโสภ ีวงค์ราษฏร์  หัวหน้า 
๒. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล 
๓. นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์ 
๔. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๕. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๖. นางครองศิล  แดงโสภา 
๗. นางสาวจันทร์จิรา  อินธน ู
๘. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล 
๙. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๑๐. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 



 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

๑๑. นางสาวสุวาร ี อุดหนุน 
๑๒. นางสาวอภินุช  แก้วทอง 
๑๓. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา 
๑๔. นางสาวณัฐพัชร หอมมาลา 

 
 มีหน้าที ่ดูแล ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล 
สรุปมาตรฐานและโครงการน าเสนอต่อสถานศึกษา 
 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 1. นางนภาพร  สอนจรูญ  ประธานกรรมการ  
 2. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์  กรรมการและเลขานุการ           
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
    ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 
                       สั่ง  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

  (นายธนาพล จีรเดชภัทร์) 
   ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๒ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,4 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.๓-1.๕ 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1,2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนางานธุรการ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 6 

โครงการพัฒนางานสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 6 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนางานแผนงาน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

บริหารงานบุคล โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๕ 

โครงการพัฒนางานยานพาหนะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 3, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 

บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

โครงการพัฒนางานโภชนาการ มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนางานวิจัย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 
 
 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 
 
 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัด 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 
 
 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (EP) 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

โครงการเพชรแม่ร าเพย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1 , 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 1 , 5 ,10 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.5 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5 

โครงการธนาคารโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.1, 2.5 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6  
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4, 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.6 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
มาจรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 
 
 
 



 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานทั่วไป 
 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
บริหารงานวิชาการ โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 

 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.6, 2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑, ๕ 

บริหารงานกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1, 6 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

 



 

สรุปการอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนครั้งทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 

จ านวนชั่วโมงทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
๑ นางอัมภา  ไทยจ านงค์ศิลป์   หัวหน้า ๒ ๑๕ 
๒ นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก     รอง ๒ ๓๒ 
๓ นางสาวสุวาร ี อุดหนุน ๗ ๘๐ 
๔ นางสาวโชติกา  เนตรหาญ ๑๐ ๑๔๐ 
๕ นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ ๖ ๓๐ 
๖ นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ ๙ ๗๒ 
๗ นางสาวรังสิมา  เทนอิสระ ๖ ๖๖ 
๘ นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์  บรรณารักษ์ ๒ ๔๔ 
๙ นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง  หัวหน้า ๙ ๘๔ 
๑๐ นายกฤษฎา  สกุลพงษ์     รอง ๒ ๑๔ 
๑๑ นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์ ๒ ๖๐ 
๑๒ นางนพวัลย์ เมืองแสน ๔ ๓๐ 
๑๓ นางอนงค์  อารีรักษ์ ๙ ๘๕ 
๑๔ นางโสภ ี วงค์ราษฎร์ ๓ ๑๘ 
๑๕ นางศศินา  ทองพันธ์ ๓ ๔๐ 
๑๖ นางสุพัตรา  เรืองพิศาล ๓ ๒๔ 
๑๗ นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร ๖ ๔๕ 
๑๘ นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง ๑๐ ๑๑๐ 
๑๙ นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส ๖ ๘๙ 
๒๐ นางสาวอมรรัตน์  ป้องกัน ๔ ๓๐ 
๒๑ นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน ๑๔ ๑๖๓ 
๒๒ นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก ๕ ๕๙ 
๒๓ นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ ๑๐ ๗๕ 
๒๔ นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด ๑๑ ๑๑๔ 
๒๕ นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์ ๒ ๔๒ 
๒๖ นางครองศิล  แดงโสภา ๘ ๘๒ 
๒๗ นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร ๘ ๘๕ 
๒๘ นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน ๕ ๙๘ 
๒๙ นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์ ๒ ๔๘ 
๓๐ นายเจนบดินทร์  ยศปินตา ๔ ๔๘ 
๓๑ นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก ๔ ๔๘ 
๓๒ นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ ๒ ๑๖ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนครั้งทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 

จ านวนชั่วโมงทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
๓๓ นางพรรณทิพย์  ดิบแดง ๔ ๓๕ 
๓๔ นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม  หัวหน้า ๖ ๘๐ 
๓๕ นายรัชพล  บุตรดี     รอง ๔ ๕๖ 
๓๖ นางสาววิจิตรา รัตนไชย ๘ ๑๐๔ 
๓๗ นางมนัสนิตย์ อินทรา ๒ ๔๐ 
๓๘ นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า ๑ ๒๔ 
๓๙ นางแก้วใจ  เพชรพรรณ ๒ ๔๐ 
๔๐ นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม ๔ ๖๘ 
๔๑ นางสาวสุชาวด ี กาญจนา ๓ ๔๐ 
๔๒ นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ ๖ ๕๖ 
๔๓ นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอ่อน ๓ ๒๔ 
๔๔ นางสาวชุตินารถ  มูลมณี ๑ ๘ 
๔๕ นายสมภพ  ไตรทอง   หัวหน้า ๔ ๖๔ 
๔๖ นางวรินทร  ยอดนารี    รอง - - 
๔๗ นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา ๓ ๒๘ 
๔๘ นายขวัญชัย  มันทากาศ ๒ ๓๒ 
๔๙ นางสาวดารัตน์  ก าจร   หัวหน้า ๓ ๒๔ 
๕๐ นางสาวอภินุช  แก้วทอง    รอง ๖ ๕๒ 
๕๑ นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน ๕ ๕๐ 
๕๒ นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน ๖ ๖๕ 
๕๓ นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง ๔ ๕๑ 
๕๔ นายรังสรรค์ อินทรา    หัวหน้า ๓ ๔๗ 
๕๕ นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา  รอง ๙ ๙๙ 
๕๖ นายณัฐพนธ์  ใยเกษ - - 
๕๗ นายพร้อมพล สหนาวิน ๒ ๒๔ 
๕๘ นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล - - 
๕๙ นางสาวชุติมา  เพชรี ๑๑ ๑๑๑ 
๖๐ นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร ๕ ๓๑ 
๖๑ นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม ๖ ๖๑ 
๖๒ นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา ๔ ๔๒ 
๖๓ นางวันวิสา  ค าแฝง ๔ ๓๖ 
๖๔ นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท์ ๔ ๒๘ 
๖๕ นางนภาพร  สอนจรูญ   หัวหน้า ๒๐ ๒๗๗ 
๖๖ นางกรชนก  สุวรัตน์      รอง ๕ ๕๑ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนครั้งทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 

จ านวนชั่วโมงทั้งหมดที่
ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
๖๗ นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา ๔ ๔๙ 
๖๘ นายธีระเดช  ผิวผ่อง ๑๐ ๑๐๕ 
๖๙ นางสาวบัวหลง  ปราบพราน ๗ ๙๓ 
๗๐ ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ ๑๑ ๑๐๙ 
๗๑ นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย ๔ ๕๑ 
๗๒ นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ ๖ ๕๕ 
๗๓ นายธีระ  วงษ์สง่า - - 
๗๔ นางสาวขวัญชนก  ค าไชย ๕ ๘๔ 
๗๕ นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู ๒ ๔๔ 
๗๖ นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว ๙ ๑๐๕ 
๗๗ ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม ๓ ๓๒ 
๗๘ นางสาววิรัญญา  จึงจรรยา ๙ ๑๐๕ 
๗๙ นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์  หัวหน้า ๓ ๓๒ 
๘๐ นายนพดล  ภาวะโคตร ๗ ๙๖ 
๘๑ นางสาวชญานุตม์  สนพลอย - - 
๘๒ ว่าที่ ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข ๓ ๔๔ 
๘๓ นางวรยา  วรคณิตาจารย์ - - 
๘๔ นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง - - 
๘๕ นายศักดิ์กรินทร์  วิเศษ - - 
๘๖ นายสุรชัย  ใจดี - - 
๘๗ นายประวีร์  สิงห์ทุม - - 
๘๘ นางสาวศิรประภา  วันทอง - - 
๘๙ นางสาวนพภัสสร  วัฒนกุล - - 
๙๐ นางสาววิรัญชนา  รัตนไชย - - 
๙๑ นายธีรภัทร์  เปลี่ยนฟ้า - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


