
 
 

ตอนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 460 หมู่ 4 
ถนนสากเหล็ก – วงัโป่ง ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ข้ีเหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
รหสัไปรษณีย ์65190 โทรศพัท ์ 055-992145 โทรสาร 055-992146 
e-mail : noenmaprang_master@Yahoo.com  website  http://school.obec.go.th/Noenmaprang             
เปิดสอนตั้งแต่ระดบั  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน้ือท่ี 38 ไร่ 330 ตารางวา               
เขตพื้นท่ีบริการต าบลบา้นนอ้ยซุม้ข้ีเหล็ก ต าบลเนินมะปราง ต าบลชมพ ูและต าบลบา้นมุง 
 ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา จงัหวดัพิษณุโลก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 39 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
เม่ือปีพุทธศกัราช 2520 รัฐบาลในสมยันั้นมีนโยบายท่ีจะขยายการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่ชนบท                    
ซ่ึงขณะนั้นนายประยรู  อินทรทสัน์ ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอเนินมะปราง                 
จงัหวดัพิษณุโลก คิดจะจดัตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าอ าเภอข้ึนโดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 3                
บา้นนอ้ยซุม้ข้ีเหล็ก ต าบลบา้นมุง ก่ิงอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลกและผูว้า่ราชการจงัหวดั
พิษณุโลก นายชาญ  กาญจนาคพนัธ์ ไดรั้บมอบหมายใหก่ิ้งอ าเภอเนินมะปรางด าเนินการขออนุมติัใช้
ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติลุ่มแม่น ้าวงัทองฝ่ังซา้ย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี  19  พฤษภาคม           
พ.ศ. 2520 เน้ือท่ี 38 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตั้งโรงเรียนเนิน
มะปรางศึกษาวทิยา เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2520 
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แผนทีโ่รงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา   
อ าเภอเนินมะปราง  จังหวดัพษิณุโลก 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1 )  ช่ือ-สกุลผูบ้ริหาร  นายวโิรจน์  รอดสงฆ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนน้ีตั้งแต่ 2553 จนถึงปัจจุบนั 
หมายเลขโทรศพัท ์ 08-1887-7802 
 2.2)  ผูช่้วยผูบ้ริหาร (ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง) 2 คน   

         ช่ือ-สกุล นายไพรัตน์  กล่ินทบั  วฒิุการศึกษาสูงสุด กศ.ม.บริหารการศึกษา 
หมายเลขโทรศพัท ์08-1474-2287 รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารวชิาการ 
 2.3)  ช่ือ-สกุล นางกนกดาว  เดชกอ้ง  วฒิุการศึกษา ศศม. ภาษาไทย 
หมายเลขโทรศพัท ์08-1887-1755 รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารทัว่ไปและกลุ่มงานบุคลากร 
 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555) 
 1) จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน 8,178 คน 
 2) จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 958 คน  จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 
  

ระดบัช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 44 62 106 36 

ม.2 2 51 39 90 45 
ม.3 3 51 66 117 39 

รวม 8 146 167 313 39 

ม.4  6 104 160 264 44 

ม.5 5 65 124 189 37 
ม.6  5 79 113 192 38 

รวม 16 248 397 645  

รวมทั้งหมด 24 394 564 958  
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 3)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 948 คน คิดเป็นร้อยละ 98.95 
 4)  จ  านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั  948 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 98.95 
 5)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - คน       
คิดเป็นร้อยละ - 
 6) จ านวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน    
คิดเป็นร้อยละ - 
 7)    จ  านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ - คน     
คิดเป็นร้อยละ -  
             8)    จ านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน     
คิดเป็นร้อยละ -  
 9)  จ านวนนกัเรียนท่ีลาออกกลางคนั (ปัจจุบนั) - คน     
 คิดเป็นร้อยละ -           
             10) สถิติการขาดเรียน – คน  คิดเป็นร้อยละ - 
             11) จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น  -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
             12) จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
    ม.3                 จ  านวน   94   คน   คิดเป็นร้อยละ  87.03 
   ม.6              จ  านวน 164  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.13   
 13) อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1 : 20 
 14) จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ จ านวน 
958 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่ แม่ ผูป้กครอง  จ  านวน  958 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน จ านวน 958 คน                                         
คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ  านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 
จ านวน 958 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
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 18) จ านวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อยา่งสม ่าเสมอ 958 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 19) จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีก าหนด 
ในหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 958 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 20) จ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม                
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 958 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ข้อมูลครูประจ าการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ
(ปี) 

ต าแหน่ง
/วทิย
ฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก 
สอนวชิา/

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับการ

พฒันา/ปี 
1 นางสาวอรทยั สิบหม่ืนเป่ียม 39 16 คศ.2 กศ.ม. วิทย ์ ม.2 ,ม.5 8 คร้ัง 
2 นางสาวสมพร  กุลนานนัท ์ 39 14 คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส์ ม.4-5 7 คร้ัง 
3 นางณฏัฐินาท  จรกิจ 50 24 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส์ ม.4,ม.6 3 คร้ัง 
4 นางสาววิรุณยพุา  รักเรือง 29 5 คศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ ม.1,2,3,6 8 คร้ัง  
5 นายพรเทพ  พลอยศรี 24 5 เดือน ครูผูช่้วย วท.บ. วิทย ์ ม1,ม.3-4 1 คร้ัง 
6 นางสาวจิณฐดานณัป์ จิณสิทธ์ิ 31 8 เดือน ครูผูช่้วย คบ. วิทย ์ ม.5-6 1คร้ัง 
7  นางสาววิไล  อ่อนตานา 34 10 ค.ศ.1 ค.บ. เคมี ม.4-6 10 คร้ัง 
8  นายพฒัน์อนิญช์  ตระกูลอินคอม 32 2 ครูผูช่้วย วท.บ. เคมีอุตฯ ม.1,3,6 5 คร้ัง 
9 นายสุธี  น่ิมศิริ 57 34 ค.ศ.2 กศ.บ. คณิต ม.5-.6 3คร้ัง 
10 นางสาวมรกต มาฉาย 44 19 คศ.2 กศ.บ. วดัผล ม.1-2 5 คร้ัง  
11 นางสาวพชัรี  เกิดดี 31 8 คศ.1 วท.บ. คณิต ม.4-5 8 คร้ัง 
12 นางสาวภคันุช  หมากผิน 28 4 คศ.1 วท.บ. คณิต ม.6 6 คร้ัง 
13 นางศุภาวีร์  กวีฐนะวฒัน์ 31 1 เดือน ครูผูช่้วย ค.บ. คณิต ม.3-4 1คร้ัง 
14 นายภาณุ  ทิพยธ์นัวา 55 33 คศ.2 กศ.ม. องักฤษ ม.4,ม.5 5 คร้ัง 
15 นายบริสุทธิ  กลางจิตร์ 45 20 คศ.2 ศศ.บ. องักฤษ ม.2,4,5 6 คร้ัง 
16 นางสาวมชัฌิมา  ศรีนวลข า 34 7 คศ.1 ศศ.บ. องักฤษ ม.4,ม.5 11 คร้ัง 
17 นางสาวศรีวิไล  ทองเพช็ร 36 12 คศ.2 กศ.ม. องักฤษ ม.2,ม.5 1 คร้ัง 
18 นางสาวสุมาลี  โพธ์ิโม ้ 31 7 คศ.1 ค.บ. องักฤษ ม.3 11 คร้ัง 
19 นางสาวกนกวรรณ  แจง้ชะไว 34 7 คศ.1 ศศ.บ. องักฤษ ม.1,ม.6 8 คร้ัง 
20 นางสาววีรยา  โพยมรัตน์  30 5 คศ.2 กศ.ม. หลกัสูตร ม.5-6 8 คร้ัง 
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   4.ข้อมูล ครูประจ าการ (ต่อ) 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง
/วทิย
ฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก 
สอนวชิา/

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับการ

พฒันา/ปี 

21 นางถนอมศรี  มหา 45 21 คศ.3 ค.บ. สงัคม ม.4,.5 8 คร้ัง 
22 นางอรวรรณ  ใจกลา้ 52 20 คศ.2 กศ.บ. สงัคม ม.4,ม.5 6 คร้ัง 
23 นายอนุศิษฎ ์ ถ  ้ากลาง 50 26 คศ.2 ศษ.บ สงัคม ม.2,ม.3 6คร้ัง 
24 นางสาวลลิตา  เทือกชยัค า 27 2 ครูผูช่้วย ศษ.บ. สงัคม ม.1-2,ม.5 11คร้ัง 
25 นางบุบผา  ชุมพรผอ่ง 55 33 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ม.4,ม.6 12 คร้ัง 
26 นางศริลลา  ไวยวงษ ์ 51 22 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ม.1,ม.5 8 คร้ัง 
27 นางอุษา  คลา้ยลกัษณ์ 42 20 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ม.2 7 คร้ัง 
28 นางพชัรพร  พนัธ์ุเหล็ก 51 26 คศ.3 กศ.ม. หลกัสูตร ม.3,ม.5 6 คร้ัง 
29 นางสาวกมลทิพย ์ แกว้ทิตย ์ 24 6 เดือน ครูผูช่้วย ศษ.บ. ภาษาไทย ม.4,ม.6 3 คร้ัง 
30 นางสาวภุมมาลิน  ป้อมคลา้ยแกว้ 35 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ม.3 6 คร้ัง 
31 นางปรียา  เภาอ่อน 57 34 คศ.2 ค.บ. คหกรรม ม.1-6 6 คร้ัง 
32 นายนราธิป  ค  ามา 49 26 คศ.2 ค.บ. อุตฯศิลป์ ม.4-6 6 คร้ัง 
33 นายสิทธิพร  พลูเกษ 30 4 คศ.1 ค.บ. คอมฯ ม.4-6 6 คร้ัง 
34 นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย ์ 36 11 คศ.2 ค.บ. คอมฯ ม.1, ม.6 7 คร้ัง 
35 นายชลธี  แสวงทอง 25 6 เดือน ครูผูช่้วย ศษ.บ. คอมฯ ม4-6 4 คร้ัง 
36 นายพจน์  ถีสูงเนิน 55 34 คศ.2 ค.บ. พลศึกษา ม.1-6 8 คร้ัง 
37 นายจกัพงษ ์ แนมบวั 43 19 คศ.2 กศ.บ. การกีฬา ม.1-6 8 คร้ัง 
38 นายวรวิทย ์ ไกรกิจราษฎร์ 29 3 คศ.1 ค.บ. ดนตรี ม.1-6 8 คร้ัง 
39 นางสาวขวญัชนก วงศวิ์เศษ 26 2 ครูผูช่้วย ศศ.บ จิตวิทยา ม.4-6 6 คร้ัง 

 
จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก       39 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั  39 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

   พนักงานราชการ  

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงนิ 

1 นายนิมน  สร้อยเป้ีย 35 10 ศศ.บ. ออกแบบศิลป์ ม.1-6 สพฐ 
2 นางสาวพชัรินทร์  หล่อแหลม 32 6 ค.บ. คณิต ม.3,ม.4 สพฐ 
3 นางสาวนิตยา  นาคอินทร์ 29 6 ค.บ. ภาษาไทย ม.1-3 สพฐ 
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    ครูอตัราจ้าง 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วชิา เอก 
สอนวชิา/

ช้ัน 
จ้างด้วยเงนิ 

1 นางสาวอจัฉรา  ทดัเท่ียง 33 3 บธ.บ. การจดัการฯ ม.4-6 สมพ.39 
2 นางสาวนงลกัษณ์  ศิริฟัก 27 4 ศศ.บ. สารสนเทศ ม.1-2 สพม.39 
3 นายศุทธ์ิพิรัช  เพชรนอ้ย 40 21 พธ.บ. สงัคม ม.1-3-4 สพม.39 
4 นายกฤชเพชร  วนัเสน 31 8 ค.บ. พลศึกษา ม.1,ม.3 โรงเรียน 
5 นายพนัธมิตร  แตงอ ่า 31 3 วท.บ. เกษตร ม.3-6 โรงเรียน 
6 นายภาคิไนย  บุญประสพ 31 2  ค.บ. ดนตรีสากล ม. 4-6 โรงเรียน 
7 Mr. Bacdagan  Dexter 32 2 B.A. English ม.1-6 โรงเรียน 
8 Mr. Jinwei  Huang 26 1 B.A. Chinese ม.1-6 โรงเรียน 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
  5.1)  เน้ือท่ี 38 ไร่   
  5..2)  พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร 10 ไร่ 
  5.3)  พื้นท่ีสนาม/นนัทนาการ 26 ไร่ 
  5.4)  จ านวนอาคารเรียนถาวร  รวม 2  หลงั 
  5.5)  จ านวนอาคารเรียนชัว่คราว  รวม 1 หลงั 
  5.6)  จ านวนสนามกีฬา 4 สนาม ไดแ้ก่ สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล                   
สนามวอลเลยบ์อลและสนามตะกร้อ 
  5.7)  จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 32 หอ้ง 
  5.8)  จ านวนหอ้งประกอบ 

- หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์  3  หอ้ง เฉล่ีย  คิดเป็น   92  ตารางเมตร  
- หอ้งคอมพิวเตอร์              3 หอ้ง  เฉล่ีย  คิดเป็น 192  ตารางเมตร 
- หอ้งดนตรี-นาฏศิลป์        2 หอ้ง  เฉล่ีย  คิดเป็น  128  ตารางเมตร 
- หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  1 หอ้ง  เฉล่ีย  คิดเป็น   64  ตารางเมตร 
- หอ้งกิจกรรมอ่ืนๆ            2 หอ้ง  เฉล่ีย  คิดเป็น 128  ตารางเมตร 
- หอ้งพยาบาล                    1 ห้อง  เฉล่ีย  คิดเป็น   64  ตารางเมตร 
- หอ้งสมุด                          1 หอ้ง  เฉล่ีย  คิดเป็น  256  ตารางเมตร 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 22,451,995.90 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 14,024,824.00 
เงินนอกงบประมาณ 2,089,075.91 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 7,425,629.69 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)           
บ ารุงการศึกษา       

1,299,909.51 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 29,570.00 

รวมรายรับ 25,840,981.32 รวมรายจ่าย 21,480,023.69 
 
              งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง    คิดเป็นร้อยละ 54.27 ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 28.73 ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลกัษณะ สังคมเกษตรกรรม 
     มีประชากร จ านวน 18,792  ครอบครัว รวม 57,867 คน 
     อาชีพหลกัของผูป้กครอง (คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองนกัเรียนทั้งหมด) 
  รับราชการ  ร้อยละ 4.54      
  เกษตรกร  ร้อยละ 66.66     
  รับจา้ง               ร้อยละ 21.21  
  อ่ืน ๆ เช่น คา้ขาย          ร้อยละ  6.06 
    ประชากรส่วนใหญ่นบัถือ ศาสนาพุทธ 

    ประเพณีและงานท่ีมีช่ือเสียงคือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง งานวนัมะม่วงน ้าดอกไม ้
 2)  การศึกษาของผูป้กครอง (คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองนกัเรียนทั้งหมด) 

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ร้อยละ  95.45 
  ปริญญาตรี  ร้อยละ   3.03 
  สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ   1.51 
 รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อครอบครัวต่อปีประมาณ  40,000 -50,000 บาท 
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 3)  โอกาสของสถานศึกษากบัความร่วมมือในดา้นต่างๆ ของชุมชน 
ไดรั้บความร่วมมือจากส่วนทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล บา้นนอ้ยซุม้ข้ีเหล็ก             
นิคมสหกรณ์วงัทองในการสนบัสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา จดัสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 โรงเรียนไดจ้ดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 120 120 120 240 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 240 
วทิยาศาสตร์ 120 120 120 240 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 120 240 
  ๏ ประวติัศาสตร์  40 40 40 80 
  ๏ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - - - - 
  ๏ หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม 
      และการด าเนินชีวติในสังคม  

- - - - 

  ๏ ภูมิศาสตร์ - - - - 
  ๏ เศรษฐศาสตร์ - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 120 
ศิลปะ 80 80 80 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 120 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 1,620 
รายวชิาเพ่ิมเติม 240 240 240 360 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 
  ๏ กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
  ๏ กิจกรรมนกัเรียน 
       -  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด                                  
ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
       -  ชุมนุม 

40 40 40 120 

  ๏ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 40 40 40 120 
รวมเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 3,620 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) หอ้งสมุดมีขนาด 256  ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในห้องสมุด 21,050   เล่ม 
   การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ ดิวอ้ี 
   จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 860 คน/วนั 
    คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของนกัเรียนทั้งหมด 
 2)  หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์    3 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 92 ตารางเมตร 
หอ้งคอมพิวเตอร์               3 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 192 ตารางเมตร 
หอ้งดนตรี-นาฏศิลป์          2 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 128 ตารางเมตร 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา    1 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 64  ตารางเมตร 
หอ้งพยาบาล                     1 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 64  ตารางเมตร 
หอ้งแนะแนว 1 หอ้ง เฉล่ีย คิดเป็น 64  ตารางเมตร 

 
 3) คอมพิวเตอร์  จ  านวน 172 เคร่ือง 
   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน 150 เคร่ือง 
   ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  172  เคร่ือง 
   จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
    เฉล่ีย 850 คน/วนั  คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของนกัเรียนทั้งหมด 
   ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 22 เคร่ือง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษา                                                      

หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์                                                                

หอ้งดนตรีไทย                                                                             

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

1,728                                                      
3,456 
1,152                                                     
2,304  

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

บึงฉวาก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
ตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
น ้าตกปอย สวนปาเขากระยาง จงัหวดัพิษณุโลก 
น ้าตกสกุโณทยาน จงัหวดัพิษณุโลก 

สวนสนุก ดรีมเวลิด ์จงัหวดัปทุมธานี 

ซาฟารีเวร์ิด กรุงเทพมหานคร 
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จงัหวดัเลย 
ชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 6) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้ แก่                       
ครู นกัเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

6.1 ช่ือ-สกุล นายจ ารัส  เนตรสุนทร  ใหค้วามรู้เร่ือง ดนตรีสากล (แตรวง) 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 18 คร้ัง/ปี 

6.2 ช่ือ-สกุล นายศิลป์ชยั  ตระกลูทิพย ์ ให้ความรู้เร่ือง การปลูกมะม่วงน ้าดอกไม ้           
เพื่อการส่งออก สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 2 คร้ัง/ปี   
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา 
 

ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ระดบัการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน)   

ผู้บริหาร(ระบุช่ือ) 
 

- - 

 

ประเภท  ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ครู 
นางศริลลา  ไวยวงษ ์ หน่ึงแสนครูดี สพฐ 
นางพชัรพร  พนัธ์ุเหล็ก หน่ึงแสนครูดี สพฐ 
นางสาวสุมาลี  โพธ์ิโม ้ หน่ึงแสนครูดี สพฐ 
นายสิทธิพร  พลูเกษ หน่ึงแสนครูดี สพฐ 
นางสาวภคันุช  หมากผนิ หน่ึงแสนครูดี สพฐ 
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ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่62  
ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวดัพษิณุโลก) 

วนัที ่3 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนวงัทอง อ าเภอวงัทอง จังหวดัพษิณุโลก 
 เป็นตัวแทนเขตพืน้ทีใ่นการแข่งขันระดับภาคเหนือ 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 39 (จังหวดัพษิณุโลก) น.ส.พิไรพร ทองงาม สุนทรพจน์  
นักเรียน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 ด.ญ.ขวญัทิพย ์วนัดี 
2 ด.ญ.สาริณี วทิยาสิงห์ 

แต่งบทร้อยกรอง (กาพยย์านี 11) 
 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1 ด.ญ.รัตน์ติกาล เชิดกล่ิน 
2 ด.ญ.อณฐัชา ปัดไธสง 
3 ด.ญ.ปิยฉตัร นภาพนัธ์ 

 
การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

วทิยาศาสตร์  

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

น.ส.สุกญัญา ทอดแสน 
 

การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ
(Impromptu Speech)  

น.ส.ศุภวรรณ โสภา การเล่านิทาน (Story Telling)  
น.ส.อุมาภรณ์ เจริญศรี การพดูภาษาจีน   
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 39 (จังหวดัพษิณุโลก) 1 น.ส.ปัทมา ค านนท ์
2 น.ส.รุ่งอรุณ มีสุข 
3 น.ส.ยวุธิดา เดชคิด 

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 ด.ญ.ธยัพร สิงห์พร 
2 ด.ญ.น ้าผึ้ง ศรีสุข 
3 ด.ญ.ธนัยพร กุลแกว้ 

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ 

1 น.ส.ทิพรัตน์ แกว้เกตุสี 
2 นายสมศกัด์ิ ทมัวงศ ์
3 นายวชัรสม สงคราม 

 
การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบช้ืน  

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1 นายเฉลิมเกียรติ หนนัแกว้ 
2 น.ส.อจัฉรา เจริญศรี 
3 น.ส.วรฤทยั สัสดีแพง 
4 น.ส.วจีพร ตาทอง 
5 นายอภิพฒัน์ ปราณีตพลกงั 
6 นายนเรศ โมกขท์อง 
7 นายปิยวฒัน์ แวหิว 
8 น.ส.พฒันากร สีทาสังข ์
9 น.ส.สุดารัตน์ บวัทอง 
10 น.ส.เนตรนภา แดงศรี 

กิจกรรมสภานกัเรียน  
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 39                           
(จังหวดัพษิณุโลก) 

1. นางสาวชนิญญา  แสงทอง 
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนศรีสุโข 
3. นางสาวทชัศิมา  คงภู่ 
4. นางสาวกานดา  บวัลูน 
5. นางสาวอรทยั  จนัทาค า 
6. นางสาวโยธกา  มีฤทธ์ิ 
7. นางสาววราภรณ์  เกษรเพช็ร 
8. นางสาวอมรรัตน์  หงษศิ์ริ 
9. นายนราธรณ์  กลางจนัทรา 
10. นายนฤพทัธ์ิ  รุนดา 
11. นายทศันาวฒัน์  ยศปัญญา 
12. นายจิรัฐิติกาล  กนัยาประสิทธ์ิ 
13. นายอภิสิทธ์ิ  หุมอาจ 
14. นายศุภสิทธ์ิ  ศรีเมือง 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค ์ 
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ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที ่62  
ระหว่างวนัที ่21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สพฐ 

น.ส.พิไรพร ทองงาม สุนทรพจน์ 
 เหรียญเงิน 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 ด.ญ.ขวญัทิพย ์วนัดี 
2 ด.ญ.สาริณี วทิยาสิงห์ 

แต่งบทร้อยกรอง (กาพยย์านี 11) 
เหรียญทอง 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1 ด.ญ.รัตน์ติกาล เชิดกล่ิน 
2 ด.ญ.อณฐัชา ปัดไธสง 
3 ด.ญ.ปิยฉตัร นภาพนัธ์ 

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ 
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

น.ส.สุกญัญา ทอดแสน 
 
 

การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ
(Impromptu Speech)  

เหรียญเงิน 
น.ส.ศุภวรรณ โสภา 
 

การเล่านิทาน (Story Telling)  
เหรียญทองแดง 

น.ส.อุมาภรณ์ เจริญศรี 
 

การพดูภาษาจีน   
เหรียญทอง 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

สพฐ 

1 น.ส.ปัทมา ค านนท ์
2 น.ส.รุ่งอรุณ มีสุข 
3 น.ส.ยวุธิดา เดชคิด 

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ 
เหรียญทอง 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 ด.ญ.ธยัพร สิงห์พร 
2 ด.ญ.น ้าผึ้ง ศรีสุข 
3 ด.ญ.ธนัยพร กุลแกว้ 

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ 
เหรียญทอง 

1 น.ส.ทิพรัตน์ แกว้เกตุสี 
2 นายสมศกัด์ิ ทมัวงศ ์
3 นายวชัรสม สงคราม 

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบช้ืน 
เหรียญทอง 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1 นายเฉลิมเกียรติ หนนัแกว้ 
2 น.ส.อจัฉรา เจริญศรี 
3 น.ส.วรฤทยั สัสดีแพง 
4 น.ส.วจีพร ตาทอง 
5 นายอภิพฒัน์ ปราณีตพลกงั 
6 นายนเรศ โมกขท์อง 
7 นายปิยวฒัน์ แวหิว 
8 น.ส.พฒันากร สีทาสังข ์
9 น.ส.สุดารัตน์ บวัทอง 
10 น.ส.เนตรนภา แดงศรี 

กิจกรรมสภานกัเรียน  
เหรียญเงิน 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

นักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สพฐ 

1. นางสาวชนิญญา  แสงทอง 
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนศรีสุโข 
3. นางสาวทชัศิมา  คงภู่ 
4. นางสาวกานดา  บวัลูน 
5. นางสาวอรทยั  จนัทาค า 
6. นางสาวโยธกา  มีฤทธ์ิ 
7. นางสาววราภรณ์  เกษรเพช็ร 
8. นางสาวอมรรัตน์  หงษศิ์ริ 
9. นายนราธรณ์  กลางจนัทรา 
10. นายนฤพทัธ์ิ  รุนดา 
11. นายทศันาวฒัน์  ยศปัญญา 
12. นายจิรัฐิติกาล  กนัยาประสิทธ์ิ 
13. นายอภิสิทธ์ิ  หุมอาจ 
14. นายศุภสิทธ์ิ  ศรีเมือง 

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค ์ 

เหรียญทองแดง 
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กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่28 “ภูเกต็เกมส์” 
26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 จังหวดัภูเกต็ 

 
ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 นายสิทธิพงษ ์ ด่อนแผว้ 17 ปี 46   รองชนะเลิศอนัดบั 2 
2 นายวสนัต ์ สีทะสงัข ์ 18 ปี 63   รองชนะเลิศอนัดบั 2 
3 นายปริญญา  นนทะโคตร์ 18 ปี 85-100   รองชนะเลิศอนัดบั 2 

 
การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน  

14-17 กรกฎาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 นายสิทธิพงษ ์ ด่อนแผว้ 17 ปี 46   รองชนะเลิศอนัดบั 2 
2 นายปริญญา  นนทะโคตร์ 18 ปี 96   รองชนะเลิศอนัดบั 2 

 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 คร้ังที ่29  “อนิทนนท์เกมส์”   

23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 จังหวดัเชียงใหม่  
 

ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 นายสิทธิพงษ ์ ด่อนแผว้ 17 ปี 54   ชนะเลิศ 
2 นายพลยัวรรณ  กนัเขียว 16 ปี 58   รองชนะเลิศอนัดบั 1 
3 นายพีรพล  พรมมี 16 ปี 54   รองชนะเลิศอนัดบั 1 
4 นายทินกร  แสนมณี 16 ปี 42   รองชนะเลิศอนัดบั 1 
5 ด.ช. พีรพล  เศรษฐสิงห์ 13 ปี 42   รองชนะเลิศอนัดบั 1 
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การแข่งขันกฬีานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 34 
รอบแรกการแข่งขัน   

4 ธันวาคม 2555 จังหวดัพจิิตร 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 ด.ช. พีรพล  เศรษฐสิงห์ 13 ปี 42   ชนะเลิศ 
2 นายแสงชยั  ด่านแกว้ 16 ปี 46   ชนะเลิศ 
3 นายสิทธิพงษ ์ ด่อนแผว้ 17 ปี 54   ชนะเลิศ 

 
การแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที ่41 “เชียงใหม่เกมส์” 

9-19  ธันวาคม 2555 จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 นายปริญญา  นนทะโคตร์ 18 ปี ไม่เกิน 120   รองชนะเลิศอนัดบั 2 

 
การแข่งขันกฬีานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์” 

28 มกราคม – 5 กุมภาพนัธ์ 2556  จังหวดัแพร่ 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
ช่ือ - สกลุ 

 
อาย ุ

 
น ้าหนกั(กิโลกรัม) 

ประเภท  
รางวลั ฟรีสไตล ์ เกรกโกร - 

โรมนั 
1 นายแสงชยั  ด่านแกว้ 16 ปี 46   รองชนะเลิศอนัดบั 2 
2 นายสิทธิพงษ ์ ด่อนแผว้ 17 ปี 54   รองชนะเลิศอนัดบั 2 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน นักศึกษาวชิาทหาร 
1. นกัศึกษาวชิาทหารดีเด่น ชั้นปีท่ี 1 นายรัตนวฒัน์  โสภาวงั 
2. นกัศึกษาวชิาทหารดีเด่น ชั้นปีท่ี 2 นายอาริยะ  โพธ์ิสมบติั 
3. นกัศึกษาวชิาทหารดีเด่น ชั้นปีท่ี 3 นายปริญญา  นนทะโคตร์ 
4. นกัศึกษาวชิาทหารยงิปืนดีเด่น ชั้นปีท่ี 2 ชาย นายอนนัต ์ชออ้น 
5. นกัศึกษาวชิาทหารยงิปืนดีเด่น ชั้นปีท่ี 2 หญิง นางสาวอารียา  งามโสภา 
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 
ท่ี ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1.  กิจกรรมสภานกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียน

ร่วมกนัพฒันา
โรงเรียน                  
ในระบอบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

กิจกรรมสภานกัเรียน
ส่งเสริมและสร้างความ
เขา้ใจในการร่วมกนั
พฒันาโรงเรียนใน
ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 

นกัเรียนร้อยละ 
80 รู้บทบาท
หนา้ท่ีของตน
และผูอ่ื้นตาม
ระบบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

2.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อใหน้กัเรียน
ไดรั้บการพฒันา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ใหแ้ก่นกัเรียน 

 

นกัเรียนร้อยละ 
80 ใชห้ลกั
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

3. กิจกรรมแผนท่ีสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีดี ลดพื้นท่ี
เส่ียงรอบโรงเรียน 

 

เพือ่ใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ พฒันา
ทกัษะ มีจิตอาสา 
ท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์มีการ
บ าเพญ็ประโยชน์
ต่อชุมชนท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาวะ 

กิจกรรมส ารวจพื้นท่ี
รอบโรงเรียน เพื่อจดัท า
แผนท่ีสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีดี ลดพื้นท่ี
เส่ียงรอบโรงเรียน 

 

 

นกัเรียนร้อยละ 
80 มีพฤติกรรม
การเลือกใชพ้ื้นท่ี
และดูแลรักษา
พื้นท่ีดี ลดพื้นท่ี
เส่ียงรอบ
โรงเรียน 
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ท่ี ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
4. กิจกรรมใหค้วามรู้โดย

วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อใหน้กัเรียน
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการ
ด ารงชีวิตดา้นภยั
เส่ียงในวยัรุ่นจาก
วทิยากรเฉพาะ
ดา้น 

กิจกรรมบรรยายและ
ปฏิบติัพฒันาทกัษะการ
ด ารงชีวิตดา้นภยัเส่ียง
ในวยัรุ่นจากวทิยากร
เฉพาะดา้น 

นกัเรียนร้อยละ 
80 มีภูมิคุม้กนั 
เกิดทกัษะการ
ด ารงชีวิต 
ปลอดภยัจาก
ปัจจยัเส่ียง 

5. กิจกรรมรักการอ่าน เพื่อใหน้กัเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน มี
โลกทรรศ์
กวา้งไกล 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนกัเรียน 

นกัเรียนร้อยละ 
80 ใฝ่เรียนรู้ 
สามารถสืบคน้หา
ความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

6. กิจกรรมทศันศึกษา เพื่อใหน้กัเรียน
ไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

นกัเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้และ
สามารถน า
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บมาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนั
ได ้

 

 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบทีผ่่านมา 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2554) 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

ด้านที ่1  มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและ                       
มีสุนทรียภาพ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา 
ความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
อยา่งต่อเน่ือง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ                        
ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร 

ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน             
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที ่2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2554) 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท 

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกนั 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 

กฎกระทรวง 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที ่3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม                        
แห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที ่4  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 

เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้                
ก าหนดข้ึน 

ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2554) 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

ด้านที ่5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา 
และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพ              
สูงข้ึน 

ดีมาก ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ไดรั้บการประเมินเม่ือวนัท่ี 20-22 เดือนมิถุนายน 2554  
ตาราง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี ระดบัการศึกษา 
            ขั้นพื้นฐาน : มธัยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (มัธยมศึกษา) 
 

น า้หนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.44 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.17 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.81 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 8.77 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (มัธยมศึกษา) น า้หนัก คะแนน ระดับ
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 (คะแนน) ทีไ่ด้ คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที ่4 ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตน้สังกดั 

5.00 4.63 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.83 ดี 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 82.83  
ผลการกบัรองมาตรฐานคุณภาพ .... ..... รับรอง ........ไม่รับรอง  
13. ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
1. ดา้นผลการจดัการศึกษา 
 1) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์และสรุป
ความคิดอยา่งเป็นระบบโดยครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ใหมี้การบนัทึกกระบวนการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีการสรุปผลการปฏิบติัเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทุกคร้ัง 
 2) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น สามารถท าแบบทดสอบของ สทศ. 
(O-NET) ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง โดยครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
จริงใหค้น้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์พฒันาระบบการสอนซ่อม สอนเสริมอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 
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 3) ครูควรไดรั้บการพฒันาให้สามารถออกแบบวดัและแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบของสถาบนัทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ผูบ้ริหารและครูควรน าผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนมาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ท่ีผูเ้รียน          
ส่วนใหญ่ไม่สามารถทดสอบใหผ้า่นเกณฑข์องแบบทดสอบ O-NET ได ้น าผลการวเิคราะห์มาวางแผน
ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนในรุ่นต่อไปอยา่งเป็นระบบ 
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ตอนที ่2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 กลุ่มงาน 
ไดแ้ก่ดา้น กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารบุคลากร และ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM)  และตามกระบวนการ P D C A      
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แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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ชี 
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5.ง
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2. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
วสัิยทัศน์ 
“ นกัเรียนของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สามารถมีความคิดสร้างสรรค ์ทางวชิาการ    

น าเสนอผลงาน โดยใชส้องภาษาส่ือสาร  กา้วสู่มาตรฐานสากล  เป็นพลโลก อยา่งมีประสิทธิภาพ                               
ภายในปี 2555” 

พนัธกจิ 
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง คิดวเิคราะห์ มีความสามารถ                         

ดา้นเทคโนโลย ีมีคุณธรรม  รักษว์ฒันธรรมไทย  มัน่ใจในตนเอง สามารถส่ือสารไดส้องภาษา                          
และด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

เป้าหมาย 
1.  จดัหาครูใหค้รบตามเกณฑ ์และพฒันาศกัยภาพครูในดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
2.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ในทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                                            
     โดยใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 
3. จดัท าศูนยส์ารสนเทศและส่ือสาร  ICT  E-Student,  E-Learning  อยา่งละ 1 ศูนย ์
4.  จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสะอาด  ร่มร่ืน  มีแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนอยา่งเพียงพอ  
     เอ้ือต่อการพฒันาครูและนกัเรียน 
5.  ผูเ้รียนทุกคนมีศกัยภาพทางการเรียนรู้เนน้ทางวชิาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
6.  ชุมชน  องคก์ร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการส่งเสริมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งยิง่                                                           
7.  นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และมีศกัยภาพกา้วสู่ความเป็น               
      พลโลก           
8.  นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง 
9.  ครูและนกัเรียนมีการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
10. นกัเรียนมีสุขภาพท่ีดี  และเล่นกีฬาอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
เรียนดี  มีจริยธรรม  น ากีฬา  พฒันาดนตรี 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
กีฬามวยปล ้า  
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3.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนิน                   
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแกปั้ญหาและ
สรุปความคิดอยา่งเป็นระบบ โดยครูส่งเสริมการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายใหไ้ดล้งมือปฏิบติั เช่น           
การท าโครงงาน ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้และทุกระดบัชั้น 
 3. โรงเรียนน าผลการทดสอบทางการเรียนทั้งระดบัสถานศึกษาและผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-Net) มาวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อคน้หาปัญหาท่ี สามารถแกไ้ขและพฒันา                  
ได ้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาร่วมปรึกษาหารือ หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาโดย                       
การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าผลการพฒันามาปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงปัญหาท่ีแทจ้ริง 
 4. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
หลากหลาย เหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามวยัของผูเ้รียนมีการประเมิน
ความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
4. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่1 

สร้างพลงัขบัเคล่ือนให้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยามีระบบบริหารจดัการโรงเรียนท่ีดี 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมโลก 
 กลยุทธ์ที ่2 

พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการใหผู้เ้รียนกา้วสู่มาตรฐานสากล      
ทางวชิาการ  
             กลยุทธ์ที ่3 
 ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานเป็นมืออาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบติังานสามารถจดั                          
กระบวนการเรียนรู้  และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยใชก้ารส่ือสารสองภาษา 
 กลยุทธ์ที ่4 
 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชภ้าษา                          
ต่างประเทศ เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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 กลยุทธ์ที ่5 
ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภท่ี์เขม้แขง็อนัเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วม                    

ของชุมชน องคก์ร ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุ้ปถมัภแ์ละผูร่้วมคิดร่วมปฏิบติั ร่วมพฒันา 
5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1  

สร้างพลงัขบัเคล่ือนให้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยามีระบบบริหารจดัการโรงเรียน                 
ท่ีดีส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมโลก 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

1. ส่งเสริมระบบการ
บริหารและ                 
การจดัการท่ีดี 

พฒันาระบบบริหาร
จดัการและการประกนั
คุณภาพการศึกษา          
ใหเ้ป็นท่ียอมรับ             
ของชุมชน                          
มีเอกลกัษณ์ โดยใช้
โรงเรียน เป็นฐาน              
ในการพฒันา 

 

1. มีระบบบริหารจดัการ 
แบบมีส่วนร่วม           
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. มีโครงสร้างการ
บริหารจดัการท่ีคล่องตวั
มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 

3. มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา                   
ท่ีสามารถปฏิบติัและ
พฒันาไดย้ ัง่ยนืเพิ่ม
ระดบัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาใหสู้งข้ึนเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน 

4. มีระบบก ากบั ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

8 9 10 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)  

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

2. พฒันา
ประสิทธิภาพระบบ
ช่วยเหลือนกัเรียน 

สร้างโอกาสดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
ส่งเสริมนกัเรียน           
ตามศกัยภาพ 

1. ร้อยละของขอ้มูล
นกัเรียนท่ีผา่นแต่ละช่วง
ชั้น การติดตามนกัเรียน
เก่ียวกบัการศึกษาต่อ           
การประกอบอาชีพ            
และอ่ืน ๆ  
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
กระบวนการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1 2 3 

3. พฒันาระบบ               
การใหบ้ริการ                
ทางการศึกษา 

โรงเรียนสามารถ
ใหบ้ริการ                        
ทางการศึกษาไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงครอบคลุม            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ชุมชนและประชากร            
วยัเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)  

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

4. พฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม                 
ในโรงเรียน                         
ท่ีสอดคลอ้งกบั                 
ทิศทางการพฒันา
โรงเรียน  

มีสภาพแวดลอ้ม สะอาด 
ร่มร่ืนและปลอดภยั               
มีบรรยากาศ น่าดู น่าอยู ่
น่าเรียน  

11 
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กลยุทธ์ที ่2 
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการใหผู้เ้รียนกา้วสู่มาตรฐานสากล           

ทางวชิาการ  
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

1. เสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีทกัษะ                 
ในการแสวงหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง                          
ใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ และ             
การส่ือสาร                      
เพื่อการเรียนรู้ มีนิสัย 
ใฝ่รู้ เรียนเป็น                                  
มีความสามารถ                  
ในการคิด วิเคราะห์              
และสร้างสรรค ์

1. อตัราการอ่านของ
นกัเรียนทุกคน 
2. ร้อยละของการติด 0 
นอ้ยลง 
3. ร้อยละของการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4. ร้อยละของนกัเรียน         
ท่ีผา่นการประเมิน            
การคิดวเิคราะห์ และ
สร้างสรรค ์
5. ร้อยละของนกัเรียน           
ท่ีสามารถใช ้                           
คอมพิวเตอร์ในการ                
เรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 
ร้อยละ ของนกัเรียน               
ท่ีผา่นการประเมิน                
การคิดวเิคราะห์                             
และคิดสร้างสรรค ์

 

1 2 3 4 5 6  
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
 

 
 6. ร้อยละของนกัเรียน               

ท่ีมีทกัษะการใช ้                               
ภาษาองักฤษเพื่อการ               
ส่ือสาร 

1 2 3 4 5 6 

2. เสริมสร้างทกัษะ
การด ารงชีวติและ E.Q 

ส่งเสริมใหน้กัเรียน            
มีทกัษะในการ
ด ารงชีวิต มีทกัษะใน
การท างาน มีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต มี
สุนทรีภาพดา้นศิลปะ 
ดนตรี กีฬา มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี มี
ทกัษะในการหลีกเล่ียง                
จากความเส่ียงทั้งปวง 
มีคุณธรรม มัน่ใจใน
ตนเองและกลา้
แสดงออก 

1. ร้อยละของนกัเรียน          
ท่ีมีพฒันาการดา้นทกัษะ
ในการด ารงชีวติ 
2. ร้อยละของนกัเรียน          
ท่ีร่วมกิจกรรม ดา้น
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. ร้อยละของนกัเรียน          
ท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
4. ร้อยละของนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหาลดลง 
5. ร้อยละของนกัเรียน               
ท่ีผา่นการประเมิน
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคด์า้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

3 4 6 
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

3 สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

นกัเรียนมีจิตส านึก           
มีผลงานและ
แสดงออกใน                 
การอนุรักษป์ระเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ร้อยละของนกัเรียน            
ท่ีแสดงออกในดา้น 

- การใชภ้าษาไทย               
เพื่อการส่ือสาร 
- มารยาทไทย 
2. ร้อยละของนกัเรียน          
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม               
ดา้นประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมไทย 
และสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3. ร้อยละของนกัเรียน
เผยแพร่ผลงานอนัเกิด
จากศิลปวฒันธรรมไทย
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

13 14 15  
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

4. พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

พฒันาคุณภาพ
นกัเรียนโดยจดั
หลกัสูตรและ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน                       
ท่ียดืหยุน่ เนน้            
การบูรณาการ                  
การเรียนรู้                          
และการด ารงชีวิต 

1. มีหลกัสูตร                        
ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2. มีหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการ
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 

3. ร้อยละของครูท่ีจดั
กระบวนการเรียนรู้              
ไดส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

4. ร้อยละของครูมีและ
ใชส่ื้อการประเมินผล               
ท่ีสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนรู้           
และการประเมินตาม
สภาพจริง 

10  
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
 

 
 5. ร้อยละของนกัเรียน

สามารถแสดงผลงาน
และองคค์วามรู้จาก
ความเขา้ใจ และการคิด 
วเิคราะห์มากกวา่              
การท่องจ า 

10 
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             กลยุทธ์ที ่3 
 ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานเป็นมืออาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบติังาน                             
สามารถจดั กระบวนการเรียนรู้  และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยใชก้ารส่ือสารสองภาษา 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

 1. พฒันาครูสู่เกณฑ์
มาตรฐานและจรรยา 
บรรณวชิาชีพครู 

ครูสามารถจดัการ
เรียนรู้ จากกิจกรรม                
ท่ีหลากหลาย                     
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์                   
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีผลงานทางวชิาการ / 
วจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
2. ร้อยละของครูท่ีใชส่ื้อ 
ICT ในการจดัการ
เรียนรู้ได ้

3.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จดัการศึกษาโดยใช ้                   
การส่ือสารสองภาษา 
 

7  
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กลยุทธ์ที ่4 
 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

1. พฒันาระบบบริหาร
จดัการ ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ                 
และการส่ือสาร 

โรงเรียนเพิ่มศกัยภาพ
ในการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ                       
และการส่ือสาร               
เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

1.ระดบัของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการบริการจดัการ 
รวบรวมขอ้มูลทุกดา้น
ใหเ้ป็นปัจจุบนั                    
และอยูใ่นสภาพร้อม          
ใชง้าน 
2.มีสภาพท่ีแสดงถึง           
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้อยา่ง
คุม้ค่า   
3. ร้อยละของผูเ้รียน              
ท่ีสามารถคน้คา้จาก
แหล่งเรียนรู้ดา้น ICT 
สูงข้ึน 

3 4 13  
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กลยุทธ์ที ่5 
ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภท่ี์เขม้แขง็อนัเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

องคก์ร ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุ้ปถมัภแ์ละผูร่้วมคิดร่วมปฏิบติั ร่วมพฒันา 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

1. พฒันาระบบ
เครือข่ายอุปถมัภ ์           
ทางการศึกษา 

มีระบบภาคีเครือข่าย 
ผูเ้ช่ียวชาญ  
ศึกษานิเทศก ์ชุมชน
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีมีส่วนร่วมใน                   
การพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

1. อตัราการมีส่วนร่วม
ในการสนบัสนุน                  
และพฒันาโรงเรียน                  
ของผูอุ้ปถมัภ ์

9 

2. ส่งเสริมการ บริหาร
งบประมาณ                     
แบบมุ่งเนน้ผลงาน 

มีการจดัสรร
งบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม
ใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. มีทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ในการบริหารองคก์ร 
ทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างสถานศึกษา 
2. ร้อยละของครู               
ไดรั้บการพฒันาใหเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพ                     
การปฏิบติังานได้
เหมาะสมกบั
ความสามารถ 
 

12  

 
หมายเหตุ    รายงานใหค้รบทุกกลยทุธ์ 
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ตอนที ่3 
ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 1  
สร้างพลงัขบัเคล่ือนให้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยามีระบบบริหารจดัการโรงเรียนท่ีดี 

ส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมโลก 

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
1. ส่งเสริมระบบการ
บริหารและ                 
การจดัการท่ีดี 

1. ร้อยละ 100 มีระบบบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. ร้อยละ 100 มีโครงสร้าง
การบริหารจดัการท่ีคล่องตวั          
มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 

3. ร้อยละ 100 มีระบบ                             
การประกนัคุณภาพการศึกษา                
ท่ีสามารถปฏิบติัและพฒันาได้
ย ัง่ยนืเพ่ิมระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใหสู้งข้ึน
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

4. ร้อยละ 100 มีระบบก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน 

1. ร้อยละ 100 มีระบบ
บริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. ร้อยละ 100 มีโครงสร้าง
การบริหารจดัการ                           
ท่ีคล่องตวัมีเอกลกัษณ์               
โดดเด่น 

3. ร้อยละ 95 มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา            
ท่ีสามารถปฏิบติัและพฒันา
ไดย้ ัง่ยนืเพ่ิมระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใหสู้ง 
ข้ึนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

4. ร้อยละ 95 มีระบบก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน  

8 9 10 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)  

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
2. พฒันาประสิทธิภาพ
ระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

1. ร้อยละ100 ของขอ้มูล
นกัเรียนท่ีผา่นแต่ละระดบั 
การติดตามนกัเรียนเก่ียวกบั
การศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและอ่ืน ๆ  
2. ร้อยละ100 มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
คุณภาพตามกระบวนการ
ด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของขอ้มูล
นกัเรียนท่ีผา่นแต่ละระดบั 
การติดตามนกัเรียนเก่ียวกบั
การศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและอ่ืน ๆ  
2. ร้อยละ 95  มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
คุณภาพตามกระบวน               
การด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1 2 3 

3. พฒันาระบบการ
ใหบ้ริการทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของชุมชน             
และประชากรวยัเรียน             
ในเขตพ้ืนท่ีบริการทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของชุมชน            
และประชากรวยัเรียน                
ในเขตพ้ืนท่ีบริการทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

3 

4. พฒันาส่ิงแวดลอ้มให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 มีสภาพแวดลอ้ม                                  
สะอาด ร่มร่ืนและปลอดภยั                      
มีบรรยากาศ น่าดู น่าอยู ่  
น่าเรียน  

ร้อยละ 90 มีสภาพแวดลอ้ม  
สะอาด ร่มร่ืนและปลอดภยั                 
มีบรรยากาศ น่าดู น่าอยู ่          
น่าเรียน  

11 
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กลยุทธ์ที ่2 
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการใหผู้เ้รียนกา้วสู่มาตรฐานสากลทาง

วชิาการ  

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
1.  เสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

1.ร้อยละ 100 อตัราการอ่าน
ของนกัเรียนทุกคน 
2. ร้อยละ 100 ของการติด 0 
นอ้ยลง 
3. ร้อยละ 100 ของการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน             
ท่ีผา่นการประเมินการคิด
วเิคราะห์ และสร้างสรรค ์
5. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน                
ท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
6. ร้อยละ100 ของนกัเรียนท่ี
ผา่นการประเมินการคิด
วเิคราะห์และคิดสร้างสรรค ์
7 .ร้อยละ 90 ของนกัเรียนท่ีมี
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ          
เพื่อการส่ือสาร 

1.ร้อยละ 95  อตัราการอ่าน
ของนกัเรียนทุกคน 
2. ร้อยละ 95 ของการติด 0 
นอ้ยลง 
3. ร้อยละ 85 ของการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ท่ีผา่นการประเมินการคิด
วเิคราะห์ และสร้างสรรค ์
5. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์
ในการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
6.ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ท่ีผา่นการประเมินการคิด
วเิคราะห์และคิดสร้างสรรค ์
7. ร้อยละ 85 ของนกัเรียน 
ท่ีมีทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                            

1 2 3 4 5 6 
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
2.  เสริมสร้างทกัษะ                 
การด ารงชีวติและ 
E.Q 

1. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนท่ีมี
พฒันาการดา้นทกัษะ                     
ในการด ารงชีวติ 
2. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนท่ี
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
3. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
4. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหาลดลง 
5. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ี
ผา่นการประเมินคุณลกัษณะ              
ท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม                            
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

1. ร้อยละ 85 ของนกัเรียน    
ท่ีมีพฒันาการดา้นทกัษะ 
ในการด ารงชีวติ 
2. ร้อยละ 80 ของนกัเรียน 
ท่ีร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
3. ร้อยละ 95 ของนกัเรียน 
ท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
4. ร้อยละ 90 ของนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหาลดลง 
5. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ท่ีผา่นการประเมิน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  

3 4 6 
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
3.  สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและ         
ภูมิปัญญาไทย 

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ท่ีแสดงออก ในดา้น 

- การใชภ้าษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
- มารยาทไทย 
2. ร้อยละ 100                     
ของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมไทย และ
สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
เผยแพร่ผลงานอนัเกิดจาก
ศิลปวฒันธรรม 

1. ร้อยละ 95 ของนกัเรียน 
ท่ีแสดงออกในดา้น 

- การใชภ้าษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
- มารยาทไทย 
2. ร้อยละ 95 ของนกัเรียน 
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ไทย และสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3. ร้อยละ 90 ของนกัเรียน
เผยแพร่ผลงานอนัเกิดจาก
ศิลปวฒันธรรมไทยและ        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

13 14 15 
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) 

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
4.  พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละ 100 มีหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2.ร้อยละ 100  มีหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการ
สอดคลอ้งกบั                        
ความตอ้งการและศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 

3. ร้อยละ 100 ของครู              
ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ ได้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 

4. ร้อยละ 100 ของครูมีและ
ใชส่ื้อการประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกกัระบวนการ
เรียนรู้และการประเมินตาม
สภาพจริง 
5. ร้อยละ 95 ของนกัเรียน
สามารถแสดงผลงานและ
องคค์วามรู้จากความเขา้ใจ
และการคิด วเิคราะห์
มากกวา่การท่องจ า 

1. ร้อยละ 100 มีหลกัสูตร          
ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2. ร้อยละ 100 มีหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และศกัยภาพของผูเ้รียน 

3. ร้อยละ 100 ของครูท่ีจดั
กระบวนการเรียนรู้ ได้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 

4. ร้อยละ 95 ของครู             
มีและใชส่ื้อการประเมินผล
ท่ีสอดคลอ้งกกัระบวนการ
เรียนรู้และการประเมินตาม
สภาพจริง 
5. ร้อยละ 90 ของนกัเรียน
สามารถแสดงผลงานและ
องคค์วามรู้จากความเขา้ใจ
และการคิด วเิคราะห์
มากกวา่การท่องจ า 

10 
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             กลยุทธ์ที ่3 
 ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานเป็นมืออาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบติังาน  สามารถจดั  
กระบวนการเรียนรู้  และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยใชก้ารส่ือสารสองภาษา 

โครงการ/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
 1. พฒันาครูสู่เกณฑ์
มาตรฐานและจรรยา 
บรรณวชิาชีพครู 

1. ร้อยละ100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา             
มีผลงานทางวชิาการ/วจิยั 
และพฒันาหลกัสูตร 
2. ร้อยละ 100 ของครูท่ีใช้
ส่ือ ICT ในการจดัการ
เรียนรู้ได ้
3.ร้อยละ100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจดั
การศึกษา                               
โดยใชก้ารส่ือสารสองภาษา 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                     
มีผลงานทางวชิาการ/ วจิยั 
และพฒันาหลกัสูตร 
2. ร้อยละ 95 ของครูท่ีใชส่ื้อ 
ICT ในการจดัการเรียนรู้ได ้
3.ร้อยละ 85 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจดั
การศึกษา                                     
โดยใชก้ารส่ือสารสองภาษา 
 

7 
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กลยุทธ์ที ่4 
 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
1. พฒันาระบบบริหาร
จดัการ ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

1. ร้อยละ 100 ระดบัของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการบริการจดัการ 
รวบรวมขอ้มูลทุกดา้นให้
เป็นปัจจุบนัและอยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 
2. ร้อยละ 100 มีสภาพ            
ท่ีแสดงถึงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มลูสารสนเทศโดยใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า   
3. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน        
ท่ีสามารถคน้คา้จากแหล่ง
เรียนรู้ดา้น ICT สูงข้ึน 

1.ร้อยละ 90 ระดบัของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการบริการจดัการ 
รวบรวมขอ้มูลทุกดา้นให้
เป็นปัจจุบนัและอยูใ่นสภา
พร้อมใชง้าน 
2.ร้อยละ 90 มีสภาพท่ีแสดง
ถึงการพฒันาแหล่งเรียนรู้           
ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล
สารสนเทศโดยใชเ้ครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
อยา่งคุม้ค่า   
3. ร้อยละ 86 ของผูเ้รียน                
ท่ีสามารถคน้คา้จากแหล่ง
เรียนรู้ดา้น ICT สูงข้ึน 

3 4 13 
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กลยุทธ์ที ่5 
ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภท่ี์เขม้แขง็อนัเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

องคก์ร ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุ้ปถมัภแ์ละผูร่้วมคิดร่วมปฏิบติั ร่วมพฒันา 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

สนอง 
  มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 
1. พฒันาระบบ
เครือข่ายอุปถมัภท์าง
การศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของอตัราการ          
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
และพฒันาโรงเรียนของ                    
ผูอุ้ปถมัภ ์

1. ร้อยละ 95 ของอตัรา                     
การมีส่วนร่วมในการ                      
สนบัสนุนและพฒันา
โรงเรียนของผูอ้ปุถมัภ ์

9 

2. ส่งเสริมการ 
บริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงาน 

1. ร้อยละ 100                           
มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
บริหารองคก์ร ทุกกลุ่มงาน
ตามโครงสร้างสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของครูไดรั้บ
การพฒันาใหเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ไดเ้หมาะสมกบัความสามารถ 
 

1. ร้อยละ 90 มีทรัพยากร          
ท่ีจ าเป็นในการบริหาร
องคก์ร ทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของครู 
ไดรั้บการพฒันาใหเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติั 
งานไดเ้หมาะสมกบั
ความสามารถ 
 

12  

 
 
หมายเหตุ    รายงานใหค้รบทุกกลยทุธ์ 
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1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตวับ่งช้ี) 

กิจกรรมสภานกัเรียน นกัเรียนร้อยละ 80         
รู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองและผูอ่ื้นตาม
ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 

นกัเรียนร้อยละ 80 
รู้บทบาทหนา้ท่ี
ของตนและผูอ่ื้น
ตามระบบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

1 2 3 4 6 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

นกัเรียนร้อยละ 80   
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการด ารงชีวติ 

นกัเรียนร้อยละ 80 
ใชห้ลกัคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

1 2 3 4 6 7 

กิจกรรมแผนท่ีสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีดี ลดพื้นท่ี
เส่ียงรอบโรงเรียน 

 

นกัเรียนร้อยละ 80 
นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ พฒันาทกัษะ 
มีจิตอาสา ท า
กิจกรรมสร้างสรรค ์
มีการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อชุมชน
ท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะ 

นกัเรียนร้อยละ 80 
มีพฤติกรรมการ
เลือกใชพ้ื้นท่ีและ
ดูแลรักษาพื้นท่ีดี 
ลดพื้นท่ีเส่ียงรอบ
โรงเรียน 

1 2 3 4 6 7 11 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตวับ่งช้ี) 

กิจกรรมใหค้วามรู้โดย
วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

นกัเรียนร้อยละ 80  
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการด ารงชีวติ
ดา้นภยัเส่ียงในวยัรุ่น
จากวทิยากรเฉพาะ
ดา้น 

นกัเรียนร้อยละ 80  
มีภูมิคุม้กนัเกิด
ทกัษะการด ารง 
ชีวติ ปลอดภยัจาก
ปัจจยัเส่ียง 

1 2 4 6 14 

กิจกรรมรักการอ่าน นกัเรียนร้อยละ 80          
มีนิสัยรักการอ่าน            
มีโลกทรรศ์
กวา้งไกล 

นกัเรียนร้อยละ 80 
ใฝ่เรียนรู้ สามารถ
สืบคน้หาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

1 2 4 6 11 

กิจกรรมทศันศึกษา นกัเรียนร้อยละ 80 
ไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 

นกัเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้และ
สามารถน า
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บมาปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

1 2 4 6 13   
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3            
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 1  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 30 26.69 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่ี
และมสุีนทรียภาพ 

   5.00 4.94 5 ดีเยีย่ม 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ              
และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

945 958 98.65 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง                         
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

945 958 98.65 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

926 958 96.65 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ  
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา / 
นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 



 58 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัพิษณุโลก  
การแข่งขนักีฬาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขนักีฬาภายนอก  
การแข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้ง ปีการศึกษา 2555 
กาแข่งขนักีฬาจงัหวดั ปีการศึกษา 2555 
การแข่งขนักีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555 
พฒันาศกัยภาพดา้นการฝึกทกัษะงานช่างอุตสาหกรรม 
พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอนงานบา้นงานประดิษฐ์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทศันศิลป์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะเฉพาะดา้น (การท าผา้บาติก) 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีสากล 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีไทย 
พฒันาศกัยภาพดา้นนาฎศิลป์ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
เพศวถีิกรณีศึกษา แกปั้ญหาวยัรุ่นฯ 
เรียนรู้วถีิไทย ใชท้กัษะชีวติ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
เทศน์มหาชาติ มหาเวชสันดรชาดก  
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 โรงเรียนร่วมมือกบัโรงพยาบาลเนินมะปรางในการตรวจสุขภาพของนกัเรียนประจ าปี             
และจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัดา้นยาเสพติดและดา้นเพศ โดยใหค้วามรู้เป็นระยะ ๆ 
โดยติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง และมีกิจกรรมดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศหอ้งสมุด กิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นเพศวถีิกรณีศึกษา แกปั้ญหาวยัรุ่นฯ 
ผลการพฒันา 
 นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัตนตามโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัใหโ้ดย
นกัเรียนไดใ้ห้ความร่วมมือ ร้อยละ 98.99  
แนวทางกาพฒันา  
 โรงเรียนยงัคงด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองและเผยแพร่           
สู่ชุมชนใหรั้บทราบผลความส าเร็จ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 
 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วนัเขา้พรรษา) 
กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่ 
กิจกรรมวนัไหวค้รูและเลือกตั้งสภานกัเรียน 
กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

พิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวร 
กิจกรรมวนัปิยมหาราช 
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาพฒันาสู่วถีิพทุธ 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3               
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

   5.00 4.70 5 ดีเยีย่ม 

2.1  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์             
ตามหลกัสูตร 

958 958 100 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวที 
ต่อผูมี้พระคุณ 

920 958 96.03 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

2.3  ยอมรับความคิดและวฒันธรรม            
ท่ีแตกต่าง 

815 958 85.07 1.00 0.86 4 ดีมาก 

2.4  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

845 958 88.20 1.00 0.88 4 ดีมาก 
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สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
สวดมนตไ์หวพ้ระ ท านองสรภญัญะ 
บริหารจิต เจริญปัญญา 
เด็กดีศรี น.ศ. 
นกับุญวนัพระ 
เสริมสุขเติมบุญวนัศุกร์ส้ินเดือน 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 

จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
เพศวถีิกรณีศึกษา แกปั้ญหาวยัรุ่นฯ 
เรียนรู้วถีิไทย ใชท้กัษะชีวติ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
เทศน์มหาชาติ มหาเวชสันดรชาดก 

วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
นกัเรียนส่วนใหญ่ มีวินยั มีความรับผดิชอบ สามารถปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา             

นอกจากน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความกตญัญูกตเวที มีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
และเสียสละเพื่อส่วนรวมประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่าและตระหนกั
ถึงค่านิยมของไทยและรักความเป็นไทย 
ผลการพฒันา   
 จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา นกัเรียนประมาณร้อยละ 9.77 ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันา 
อบรมในเร่ืองตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้มและยงัคงตอ้งส่งเสริมความมีวนิยั  
ความรับผดิชอบ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตความกตญัญูกตเวที ความเมตตากรุณา 
เสียสละต่อส่วนรวม  
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนมีแนวทางในการพฒันาใหน้กัเรียนไดรั้บการอบรมใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยก าหนดให้โครงการและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในมาตรฐานท่ี 2  
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มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 
กิจกรรมวนัทานาบะตะ 
วนัคริสตม์าส 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 
สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3              
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมทีกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5.00 4.38 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด       
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั                

856 958 89.36 2.00 1.79 4 ดีมาก 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู 
เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หา
ความรู้เพ่ิมเติม 

804 958 83.92 1.00 0.84 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ 
เรียนรู้ระหวา่งกนั   

825 958 86.11 1.00 0.86 4 ดีมาก 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้             
และน าเสนอผลงาน 

855 958 89.24 1.00 0.89 4 ดีมาก 
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เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
สวนหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 

วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 มีการจดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม/โครงงาน
ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ การตดัสินใจในการแกปั้ญหา มองโลกในแง่ดี            
และมีจินตนาการท่ีกวา้งไกล 
ผลการพฒันา 
 ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ และก าหนดเป้าหมายแนวทางใน
การตดัสินใจอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานร้อยละ 87.15 
แนวทางพฒันาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโดยเนน้การเรียนการสอนใหน้กัเรียน                   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิารณญาณและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 โรงเรียนควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเรียนการสอนโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนให้มากข้ึน 
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 มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหา                   
                          ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
การสอนเสริมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-net , NT 
การสอนเสริมนกัเรียนเพื่อเตรียมตวัสอบ GAT, PAT เพื่อการศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 
พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อเขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ม.3 , ม.6 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมคีวามสามารถ
ในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมสีตสิมเหตุผล 

   5.00 4.91 5 ดีเยีย่ม 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพดู หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

948 958 98.96 2.00 1.98 5 ดีเยีย่ม 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ย 
ภาษา หรือวธีิการของตนเอง 

953 958 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยีย่ม 

4.3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์                  
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

932 958 97.29 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

935 958 97.60 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 
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พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
ปรับปรุงห้องศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาไทย 
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่กิจกรรมภาษาไทยท่ีเนน้ทกัษะทางภาษาและพฒันาการคิด 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
สร้างวจิยัในชั้นเรียนเปล่ียนเป็นนวตักรรมการสอน 
ปรับปรุงหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
สร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
 

วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนจดักิจกรรม/โครงงานท่ีหลากหลาย           
ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ การตดัสินใจในการแกปั้ญหา มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการท่ี
กวา้งไกลโดยปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
ผลการพฒันา 
 นกัเรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ และก าหนดเป้าหมายแนวทางในการ
ตดัสินใจอยา่งมีหลกัเกณฑ์ร้อยละ 98.33 
แนวทางพฒันา 
 โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโดยเนน้การเรียนการสอนใหน้กัเรียน                        
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิารณญาณและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และจะมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเรียนการสอนโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี  5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันาทกัษะวชิาการภาษาต่างประเทศ 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
การสอนเสริมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-net , NT 
การสอนเสริมนกัเรียนเพื่อเตรียมตวัสอบ GAT, PAT เพื่อการศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 
น านกัเรียนไปเรียนเสริม(ติว) นอกสถานท่ี 
น านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี ๖ ไปสอบ นอกสถานท่ี 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
พฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานฯ เพื่อเขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
การพฒันาการเรียนการสอนภาษต่างประเทศสู่สังคมโลก (จา้งครูภาษาจีน) 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่5  ผู้เรียนมคีวามรู้           
และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

   5.00 3.40 3 ดี 

5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย                
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.3  ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 
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ค่ายวทิยาศาสตร์ 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ม.๓ , ม.๖ 
พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
สร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 
กิจกรรมวนัทานาบะตะ 
การแข่งขนัทกัษะวชิาการ(ญ่ีปุ่น) 
คลินิกภาษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่กิจกรรมภาษาไทยท่ีเนน้ทกัษะทางภาษาพฒันาทกัษะการคิด 
พฒันาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
สอบวดัความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
TO BE NUMBER ONE  
ภาษาและวฒันธรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พฒันาสู่วถีิพุทธ 
 

 วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
นกัเรียนมีความสามารถท่ีหลากหลาย โดยดูไดจ้ากผลการแข่งขนั และรางวลั เกียรติบตัร               

ท่ีนกัเรียนไดรั้บอยา่งหลากหลาย นกัเรียนไดเ้รียนวชิาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทุกระดบัชั้น                              
และทุกภาคเรียน 

ผลการพฒันา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุ่มสาระฯ มีคะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานจดัโครงการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แนวทางพฒันา  

การจดัโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
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มาตรฐานท่ี  6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
                         และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
การจดัการเรียนการสอนดา้นเกษตร 
พฒันาศกัยภาพดา้นการปลูกพืช 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเล้ียงสัตว ์
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขนัทางการเกษตร 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมทีกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชีพสุจริต 

   5.00 4.53 5 ดีเยีย่ม 

6.1  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ  

833 958 86.96 2.00 1.74 4 ดีมาก 

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่  
พฒันางาน และภูมิใจในผลงาน              
ของตนเอง 

880 958 91.86 1.00 0.91 5 ดีเยีย่ม 

6.3  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 925 958 96.56 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ 

หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
890 958 92.90 1.00 0.92 5 ดีเยีย่ม 
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พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ(ทศันศิลป์,การท าผา้บาติก) 
พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานฯ (งานอุตสาหกรรม, งานบา้น, งานประดิษฐ)์ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 

พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจดักิจกรรมโครงการ/ ค่ายต่าง ๆ          
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต              
และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ผลการพฒันา 
 นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตคิดเป็นร้อยละ 92.07 
แนวทางพฒันา 
 ประสานงานกบัผูป้ระกอบการหรือบุคคลท่ีส าคญั ปราชญ ์ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินในการให ้
ความรู้เก่ียวกบัการท างานและอาชีพท่ีน่าสนใจแก่นกัเรียน 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

 ดา้นท่ี 2  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 50 42.90 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 

ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ                        
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน                  

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้                   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

50 50 100 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

7.4  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบท            
และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน                        
มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5   ครูมีการวดัและประเมินผล                
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้                  
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาและ 
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวติดว้ย               
ความเสมอภาค                 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการ 
จดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการสอน 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ี
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) 
นิเทศภายใน 
พฒันาครูสู่มืออาชีพ 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
พฒันาครูใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 
พฒันาบุคลากรและวางแผนอตัราก าลงั 
สร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจา้หนา้ท่ี 
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตนเอง                            
อยา่งสม ่าเสมอและมีการรายงานผลการปฏิบติังานทุกภาคเรียน 
ผลการพฒันา 

 1. ครูมีคุณวุฒิจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคน 
 2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู และไดรั้บรางวลัครูดีเด่น
ในดา้นต่าง ๆ ในแต่ละปีจากหน่วยงานตน้สังกดั 
 3. ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชม โดยมีการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน          
ร้อยละ 100 และยงัร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชน                    
ท่ีขอความช่วยเหลืออยา่งสม ่าเสมอ 
แนวทางการพฒันา 
 1. จดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในรายวชิาท่ีขาดแคลน 
 2. งบประมาณสนบัสนุนในการสรรหาครูจา้งสอน 
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มาตรฐานท่ี  8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่8  ผู้บริหารปฏิบัตงิาน
ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

   10.00 9.80 5 ดีเยีย่ม 

8.1  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.2  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิด
ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ 
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.5  นกัเรียน ผูป้กครองและ ชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันางานแผนงานให้เป็นระบบ 
พฒันาประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
นิเทศภายใน 
ควบคุมภายในระบบบริหารการเงินและบญัชี 
พฒันางานพสัดุ 
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
พฒันางานสารบรรณ 
โรงเรียนสีขาว 
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 

ผูบ้ริหารโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งครู และบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชนและผูป้กครองนกัเรียนโดยการจดัท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3ปี  
ผลการพฒันา  

โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเป็นศูนยก์ารเรียนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           
ในโครงการโรงเรียนดีใกลบ้า้น (โรงเรียนในฝัน) และโรงเรียนมาตรฐานสากล 
แนวทางการพฒันา 
 การระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ิน ทั้งทรัพยากรบุคคล ทุนในการพฒันาการบริหารจดัการภายใน
โรงเรียนใหม้ากข้ึนกวา่เดิม เพื่อพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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มาตรฐานท่ี  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง 
                        ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
พฒันางานประชาสัมพนัธ์ 
โครงการจดัท าวารสาร น.ศ.และการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
งานสัมพนัธ์ชุมชน 
 
 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

   5.00 4.60 5 ดีเยีย่ม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้          
และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

9.2   คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั
ติดตามดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนิน 
งานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

9.3   ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 โรงเรียนมีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดย                  
การขอความเห็นชอบและให้ขอ้เสนอแนะแก่โรงเรียน น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์                
ทั้งผูเ้รียน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรพร้อมทั้งสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง               
กบัคณะกรรมการสถานศึกษา  

ผลการพฒันา  
โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง            

ในการดูแลนกัเรียนทั้งเร่ืองการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียน โดยจดัใหมี้ผูป้กครองเครือข่าย                  
ทุกหมู่บา้น และมีการแจง้ข่าวสารหรือพฤติกรรมนกัเรียนใหผู้ป้กครองรับทราบโดยตรงจากระบบการ             
ส่งขอ้ความดว้ยระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียน  
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการประสานงานขอความร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง 
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มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

              ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

  
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามกีารจดั 
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และ 
กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

10.1  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2  จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.3  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน   

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.4  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.5  นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

  4.00 2.00 1.20 4 ดีมาก 

10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

  4.00 2.00 1.20 4 ดีมาก 
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 
กิจกรรมวนัทานาบะตะ 
การแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการฝึกทกัษะงานช่างอุตสาหกรรม 
พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอนงานบา้น งานประดิษฐ์ 
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 พฒันาศกัยภาพดา้นทศันศิลป์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะเฉพาะดา้น (การท าผา้บาติก) 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีสากล 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีไทย 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่การประกวดแข่งขนั 
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่กิจกรรมภาษาไทยท่ีเนน้ทกัษะทางภาษาและพฒันาการคิด 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
สร้างวจิยัในชั้นเรียนเปล่ียนเป็นนวตักรรมการสอน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ,ผูบ้  าเพญ็,ยวุกาชาด,นศท,ชุมนุม) 
โครงการภาษาวฒันธรรมไทย 
พฒันาศกัยภาพดา้นการปลูกพืช 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเล้ียงสัตว ์
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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นิเทศภายใน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
TO BE NUMBER ONE  
การจดักิจกรรมแนะแนวโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
การจดับริการงานแนะแนว 
แนะแนวสัญจร 
ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถานศึกษา 
การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
พฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
เพศวถีิกรณีศึกษา แกปั้ญหาวยัรุ่นฯ 
เรียนรู้วถีิไทย ใชท้กัษะชีวติ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
เทศน์มหาชาติ มหาเวชสันดรชาดก  
นาฎศิลป์ 
ภาษาและวฒันธรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พฒันาสู่วถีิพุทธ 
สอบวดัความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 5 ส 
 

วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แขง็ ท าใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการ                        
ของนกัเรียน ส่งเสริมกิจกรรมวชิาการโดยใหน้กัเรียนแสดงความสามารถ และความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
สนบัสนุนความสามารถพิเศษและความถนดัของนกัเรียน มีค่านิยมท่ีดีงาม ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนนัทนาการ จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยอยา่ง
สร้างสรรค ์และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
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ผลการพฒันา 
 โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
เป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล จึงมีหลกัสูตรท่ีหลากหลายและทนัสมยัใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียน
ท าใหน้กัเรียนแสดงความสามารถ และความคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยไดรั้บรางวลัทางดา้นวชิาการต่าง ๆ
มากมาย 
แนวทางการพฒันา 
  พฒันาระบบการนิเทศการสอน อยา่งสม ่าเสมอและน าผลไปใชใ้นการพฒันาการเรียน            
การสอนอยา่งจริงจงั 
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มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา 
                          เตม็ศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามกีารจดั
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

11.1  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภยัมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

  4.00 4.00 2.40 4 ดีมาก 

11.2  จดัโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

11.3  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
โรงเรียนสีขาว 
พฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระกรงานอาชีพและเทคโนโลยเีพื่อเขา้สู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
พฒันาห้องศูนยก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
พฒันางานโสตทศันศึกษา 
ปรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
ปรับปรุงห้องปฏิบติัการ 
ปรับปรุงสนามการแข่งขนักีฬา 
                
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 

1. พฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้วยงามข้ึน 
 2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

ผลการพฒันา 
1. โรงเรียนตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี บรรยากาศโดยรอบเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม 
     การเรียนการสอน  
2. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการใชง้านและอ านวยความสะดวก 
3. โรงเรียนมีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งสมุด และพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอ                              
     ต่อการใชง้าน 
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แนวทางการพฒันา 
 1. ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
 2. เพิ่ม การใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากข้ึน 
 3. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 

                          กฎกระทรวง 
 

 

 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่ 12  สถานศึกษามกีาร 
ประกนัคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามทีก่ าหนด 

ในกฎกระทรวง 

   5.00 4.40 4 ดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา             
ของสถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.2 จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4.00 1.00 0.8 4 ดีมาก 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศ ในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน 

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 

1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาท่ีมาจากความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. การนิเทศติดตามงานตามโครงสร้างการบริหารงานจากผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
3. มีการส ารวจ ติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ   
    โรงเรียน เพื่อใหท้  างานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ผลการพฒันา 
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารงานจดัองคก์ร มีค าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในแต่ละกลุ่มงานอยา่ง 

     ชดัเจนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และน าผลกาประเมินมาพฒันาระบบการบริหารโรงเรียน 
2. มีการจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3. มีการสรุปผลการปฏิบติังานแต่ละกลุ่มงานแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน 

แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 
                 การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
ปรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา พฒันาสู่วถีิพุทธ 
งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

 ดา้นท่ี 3  มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามกีาร
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   10.00 9.00 5 ดีเยีย่ม 

13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง                                                                     

  4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีมาก 
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วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 โรงเรียนสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้            
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีการบนัทึก การเผยแพร่การร่วมมือของโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นแหล่งวทิยาการในการ
แสวงหาความรู้ใหบ้ริการชุมชน และองคก์รต่าง ๆ 
ผลการพฒันา 

1. โรงเรียนใหบ้ริการชุมชนและองคก์รต่างๆท่ีเขา้มาขอใชอ้าคารสถานท่ี บุคลากร และ 
                   ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  
 2. โรงเรียนเป็นศูนยค์อมพิวเตอร์และวทิยาศาสตร์ของโครงการโรงเรียนในฝัน  

3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผูป้กครองท่ีเด่นชดั 
แนวทางการพฒันา 

1. งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานในชุมชน 
 2. การประสานงานดา้นบุคลากรขององคก์รต่าง ๆ ในชุมชน 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ 

                          ท่ีก าหนดข้ึน 

 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 
กิจกรรมวนัทานาบะตะ 
การแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการฝึกทกัษะงานช่างอุตสาหกรรม 
พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอนงานบา้น งานประดิษฐ์ 
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

 ดา้นท่ี 4  มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่14 การพฒันา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 

วสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที ่
ก าหนดขึน้ 

   5.00 4.00 4 ดีมาก 

14.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม 

ใหผู้เ้รียนบรรลุ ตามเป้าหมาย
วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้                       
ของสถานศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทศันศิลป์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะเฉพาะดา้น (การท าผา้บาติก) 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีสากล 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีไทย 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรียนรู้ "สวนขวญัวรรณคดี" 
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่การประกวดแข่งขนั 
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่กิจกรรมภาษาไทยท่ีเนน้ทกัษะทางภาษาและพฒันาการคิด 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
สร้างวจิยัในชั้นเรียนเปล่ียนเป็นนวตักรรมการสอน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ,ผูบ้  าเพญ็,ยวุกาชาด,นศท.,ชุมนุม) 
โครงการภาษาวฒันธรรมไทย 
พฒันาศกัยภาพดา้นการปลูกพืช 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเล้ียงสัตว ์
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมความรู้ทางโครงงานวทิยาศาสตร์ 
นิเทศภายใน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
TO BE NUMBER ONE 
การจดักิจกรรมแนะแนวโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
การจดับริการงานแนะแนว 
แนะแนวสัญจร 
ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถานศึกษา 
การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
พฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
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พฒันาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศหอ้งสมุด 
เพศวถีิกรณีศึกษา แกปั้ญหาวยัรุ่นฯ 
เรียนรู้วถีิไทย ใชท้กัษะชีวติ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
เทศน์มหาชาติ มหาเวชสันดรชาดก  
นาฎศิลป์ 
ภาษาและวฒันธรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พฒันาสู่วถีิพุทธ 
สอบวดัความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 5 ส 
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 โรงเรียนส่งเสริมการจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 
ผลการพฒันา 
 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
เรียนดี  มีจริยธรรม  น ากีฬา  พฒันาดนตรี 
แนวทางการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยการเช่ือมโยงและการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทั้งผูเ้รียนและวางแผนใหอ้งคก์ร หน่วยงาน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร
พร้อมทั้งสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของโรงเรียน 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี  15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและ 
                          ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 
 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรม/งานที่ท า) 
หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ธนาคารความดี 
ธนาคารออมทรัพย ์
เกษตรพอเพียง  
วธีิการพฒันา (รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม/งานทีท่ า) 
 กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน น.ร./
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

 
จ านวน น.ร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

 ดา้นท่ี 5  มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่15  การจดักจิกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏรูิป
การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

   5.00 4.00 4 ดีมาก 

15.1   จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพฒันาดีข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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ผลการพฒันา 
 โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลกัสูตรตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และเป็นศูนยค์อมพิวเตอร์และวทิยาศาสตร์ของโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกลบ้า้น) 
แนวทางการพฒันา 
 1. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ขม้แขง็ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมวชิาการโดยใหน้กัเรียนแสดงความสามารถ และความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
สนบัสนุนความสามารถพิเศษและความถนดัของนกัเรียน มีค่านิยมท่ีดีงาม ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนนัทนาการ จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย                
อยา่งสร้างสรรค ์และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2554 
    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 1  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 30 26.86 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมี
สุขภาวะทีด่แีละมี
สุนทรียภาพ 

   5.00 4.94 5 ดีเยีย่ม 

1.1 มีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลงักาย สม ่าเสมอ 

945 958 98.65 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

945 958 98.65 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.3 ป้องกนัตนเองจาก
ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

926 958 96.65 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมัน่ใจ  กลา้
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี
และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

1.6 สร้างผลงานจากเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
/ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา 
/ นนัทนาการ ตาม
จินตนาการ 

958 958 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่งึ
ประสงค์ 

   5.00 4.70 5 ดีเยีย่ม 

2.1  มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 

875 958 91.64 2.00 1.83 5 ดีเยีย่ม 

2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและ
กตญัญูกตเวที ต่อผูมี้
พระคุณ 

920 958 96.03 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

2.3  ยอมรับความคิด
และวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 

815 958 85.07 1.00 0.86 4 ดีมาก 

2.4  ตระหนกั รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

845 958 88.20 1.00 0.88 4  ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียน          
มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง            
รักเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5.00 4.38 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสยัรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจาก หอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ต่าง ๆ รอบตวั                

856 958 89.36 2.00 1.79 4 ดีมาก 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง
ค าถามเพื่อคน้ควา้หา
ความรู้เพ่ิมเติม 

804 958 83.92 1.00 0.84 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้
ระหวา่งกนั   

825 958 86.11 1.00 0.86 4  ดีมาก 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

855 958 89.24 1.00 0.89 4  ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่4  ผู้เรียน           
มคีวามสามารถในการ
คดิอย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตดัสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ
สมเหตุผล 

   5.00 4.91 5  ดีเยีย่ม 

4.1 สรุปความคิดจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และส่ือสารโดย การพดู
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

948 958 98.96 2.00 1.98 5  ดีเยีย่ม 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิ
แกปั้ญหาดว้ย ภาษา
หรือวธีิการของตนเอง 

953 958 99.48 1.00 0.99 5  ดีเยีย่ม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์                  
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดย
มีเหตผุลประกอบ 

932 958 97.29 1.00 0.97 5  ดีเยีย่ม 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

935 958 97.60 1.00 0.97 5  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่5  ผู้เรียน           
มคีวามรู้และทกัษะ                    
ทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

   5.00 3.40 3 ดี 

5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.2  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคญั                
ตามหลกัสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.3  ผลการประเมิน 
การอ่าน  คิดวเิคราะห์ 
และเขียนเป็นไป                
ตามเกณฑ ์

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

5.4  ผลการทดสอบ
ระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมี
ทกัษะในการท างาน             
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้
และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชีพสุจริต 

   5.00 4.53 5 ดีเยีย่ม 

6.1  วางแผนการท างาน
และด าเนินการ                   
จนส าเร็จ  

833 958 86.96 2.00 1.74 4 ดีมาก 

6.2 ท างานอยา่ง                   
มีความสุข มุ่งมัน่ 
พฒันางานและภูมิใจ           
ในผลงานของตนเอง 

880 958 91.86 1.00 0.91 5 ดีเยีย่ม 

6.3  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้

925 958 96.56 1.00 0.96 5  ดีเยีย่ม 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 

อาชีพสุจริตและ                
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
ท่ีตนเองสนใจ 

890 958 92.90 1.00 0.92 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 2  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 50.00 44.80 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่7                       
ครูปฏิบตังิานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและ                               
เกดิประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

7.1 ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลกัษณะ                   
ท่ีพึงประสงค ์

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2  ครูมีการวเิคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน                  

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3  ครูออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทาง
สติปัญญา       

50 50 100 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

7.4  ครูใชส่ื้อและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ผนวกกบัการน าบริบท
และภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการ  
ในการจดัการเรียนรู้ 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5   ครูมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้                  
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า 
ค  าปรึกษาและแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง
ดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวติดว้ยความ
เสมอภาค 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยั
และพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในวชิาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผ้ล
ในการปรับการสอน 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

7.9 ครูจดัการเรียนการ
สอนตามวชิาท่ีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

50 50 100 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่8  ผู้บริหาร
ปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 

   10.00 9.80 5 ดีเยีย่ม 

8.1  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ 
ภาวะผูน้ าและความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.2  ผูบ้ริหารใช้
หลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวจิยัเป็นฐานคิด
ทั้งดา้นวชิาการและ                    
การจดัการ  

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม 
ท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีมาก 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้ร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชนพึงพอใจ         
ผลการบริหารการ            
จดัการศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.6 ผูบ้ริหารให้
ค  าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวชิาการและเอาใจ
ใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่9 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 

   5.00 4.60 5 ดีเยีย่ม 

9.1 คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

9.2   คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากบั
ติดตามดูแลและ
ขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

9.3   ผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันา
สถานศึกษา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่10  
สถานศึกษามกีารจดั
หลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

10.1  หลกัสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ิน 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2  จดัรายวชิาเพ่ิมเติม
ท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน
เลือกเรียนตามความ
ถนดั ความสามารถและ
ความสนใจ 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.3 จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ 
ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน   

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

10.4  สนบัสนุนใหค้รู
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.5   นิเทศภายใน 
ก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบและ น าผล
ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.6   จดัระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียน            
ทุกคน 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่11 
สถานศึกษามกีารจดั
สภาพแวดล้อมและการ
บริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนพฒันาเตม็
ศักยภาพ 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

11.1  หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภยัมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง 
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน 

  4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

11.2  จดัโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

11.3  จดัหอ้งสมุดท่ี
ใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 12  
สถานศึกษามกีาร
ประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

   5.00 4.40 4 ดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.2 จดัท าและ
ด าเนินการตามแผ
พฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

12.3 จดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศ ในการ
บริหารจดัการเพื่อ
พฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

  4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.5 น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.6 จดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 3  มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่13 
สถานศึกษามกีารสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

   10.00 9.00 5 ดีเยีย่ม 

13.1  มีการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใชป้ระโยชนจ์ากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง                                                                     

  4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

13.2  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 4  มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 14                 
การพฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา
และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

   5.00 4.00 4 ดีมาก 

14.2  จดัโครงการ  
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุ ตาม
เป้าหมายวสิยัทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

14.2  ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้           
ของสถานศึกษา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน 
น.ร./ครูที่
อยู่ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

 
จ านวน 
น.ร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/
ระดบัที่
ได้ 

 
ค่า

น า้หนัก 

 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

 
เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ดา้นท่ี 5  มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่15  การจดั
กจิกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงขึน้ 

   5.00 4.00 4 ดีมาก 

15.1   จดัโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย
จุดเนน้ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

15.2  ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและ
พฒันาดีข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม    100.00 88.66 4 ดีมาก 
 

สรุปผลภาพรวมของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  คะแนนท่ีได ้88.66  
ระดบัคุณภาพ ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3   ระดบั 4  ระดบั 5  

          (ปรับปรุง)  (พอใช)้  (ดี)  (ดีมาก)  (ดีเยีย่ม) 
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                 4.1 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 –                       
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 105 0 10 17 8 21 22 18 9 49 46.67 
คณิตศาสตร์ 105 16 21 22 12 9 12 8 5 25 23.80 
วทิยาศาสตร์ 105 22 26 15 25 8 8 1 0 9 8.57 
สังคมศึกษา ฯ 105 4 15 17 20 20 23 4 2 29 27.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 105 1 0 0 0 9 25 30 40 96 91.42 
ศิลปะ 105 5 14 3 8 5 10 2 58 70 66.67 
การงานอาชีพฯ 105 0 2 3 17 24 23 17 19 59 56.19 
ภาษาองักฤษ 105 11 10 12 5 19 14 17 17 48 45.71 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 104 1 5 14 22 31 14 4 10 28 26.92 
คณิตศาสตร์ 104 9 21 25 17 9 7 8 8 23 22.11 
วทิยาศาสตร์ 104 25 10 17 9 20 16 5 2 23 22.11 
สังคมศึกษา ฯ 104 4 21 12 24 13 14 6 10 30 28.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 104 25 0 0 0 0 18 35 26 79 75.96 
ศิลปะ 104 0 0 0 6 3 14 6 75 95 91.35 
การงานอาชีพฯ 104 0 5 9 13 19 19 25 14 58 55.76 
ภาษาองักฤษ 104 9 7 11 11 10 10 17 29 56 53.84 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 83 20 12 8 3 10 8 9 10 27 32.14 
คณิตศาสตร์ 83 25 6 6 16 9 10 4 4 18 21.68 
วทิยาศาสตร์ 83 0 17 12 13 8 6 11 8 25 30.12 
สังคมศึกษา ฯ 83 8 19 4 5 3 17 16 8 41 49.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 83 1 0 13 8 11 18 24 5 47 56.62 
ศิลปะ 83 3 22 1 4 5 2 3 40 45 54.21 
การงานอาชีพฯ 83 2 6 5 8 8 10 15 26 51 61.44 
ภาษาองักฤษ 83 1 23 12 19 11 9 3 2 14 16.86 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 80 20 12 8 3 10 8 9 10 27 33.75 
คณิตศาสตร์ 80 25 6 6 16 9 10 4 4 28 35.00 
วทิยาศาสตร์ 80 0 17 12 13 8 6 11 8 25 31.25 
สังคมศึกษา ฯ 80 8 19 4 5 3 17 16 8 41 51.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 80 1 0 13 8 11 18 24 5 47 58.75 
ศิลปะ 80 3 22 1 4 5 2 3 40 45 56.25 
การงานอาชีพฯ 80 2 6 5 8 8 10 15 26 51 63.75 
ภาษาองักฤษ 80 1 23 12 19 11 9 3 2 14 17.50 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 105 9 29 19 26 5 13 3 1 17 16.19 
คณิตศาสตร์ 105 7 9 6 18 21 21 13 10 44 41.90 
วทิยาศาสตร์ 105 7 33 23 24 14 3 1 0 4 3.80 
สังคมศึกษา ฯ 105 10 28 23 19 12 8 5 0 13 12.38 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 105 1 0 0 2 1 5 28 68 101 96.19 
ศิลปะ 105 11 22 5 10 5 6 6 40 52 49.52 
การงานอาชีพฯ 105 1 11 10 14 4 3 9 53 62 59.04 
ภาษาองักฤษ 105 13 21 14 23 15 9 7 3 19 18.09 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 106 6 11 17 11 20 15 20 6 41 38.68 
คณิตศาสตร์ 106 3 4 11 23 27 21 8 9 38 35.85 
วทิยาศาสตร์ 106 21 21 11 15 6 14 7 11 32 30.19 
สังคมศึกษา ฯ 106 3 41 13 9 8 13 13 6 32 30.19 
สุขศึกษาและพลศึกษา                 106 6 1 3 1 5 15 23 52 90 84.90 
ศิลปะ 106 1 5 3 2 6 16 16 57 89 83.96 
การงานอาชีพฯ 106 1 3 2 8 6 13 4 69 86 81.13 
ภาษาองักฤษ 106 7 12 13 25 14 18 5 12 35 33.01 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 258 0 7 24 25 12 18 10 157 185 71.70 
คณิตศาสตร์ 258 20 31 51 42 38 43 18 15 76 29.45 
วทิยาศาสตร์ 258 5 23 19 19 24 37 37 94 168 65.12 
สงัคมศึกษา ฯ 258 13 45 39 81 42 17 21 0 38 14.72 
สุขศึกษาและพลศึกษา 258 10 2 0 1 11 8 73 153 239 92.63 
ศิลปะ 258 0 0 0 1 28 9 55 165 229 88.76 
การงานอาชีพฯ 258 54 15 10 27 26 20 28 78 126 48.84 
ภาษาองักฤษ 258 78 16 6 21 35 34 19 49 102 39.53 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 246 2 23 28 10 14 7 2 151 160 65.04 
คณิตศาสตร์ 246 13 3 23 34 45 42 46 40 132 53.65 
วทิยาศาสตร์ 246 14 55 24 12 20 37 41 43 121 49.19 
สงัคมศึกษา ฯ 246 11 0 0 38 60 75 39 23 137 55.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 246 11 0 0 38 60 75 39 23 137 55.70 
ศิลปะ 246 1 104 2 31 7 30 14 57 101 41.05 
การงานอาชีพฯ 246 0 0 38 7 0 0 13 188 201 81.70 
ภาษาองักฤษ 246 42 30 37 47 31 33 11 15 59 23.98 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 179 4 8 11 17 26 37 32 44 113 63.12 
คณิตศาสตร์ 179 8 25 21 25 41 23 18 18 59 32.96 
วทิยาศาสตร์ 179 4 9 18 39 63 33 10 3 46 25.70 
สงัคมศึกษา ฯ 179 16 1 5 16 34 49 40 18 107 59.78 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 0 0 0 4 8 45 74 48 167 93.29 
ศิลปะ 179 5 9 13 25 32 26 29 40 95 53.07 
การงานอาชีพฯ 179 3 9 26 22 20 8 21 70 99 55.30 
ภาษาองักฤษ 179 60 13 14 13 9 22 26 22 70 39.10 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 178 0 4 6 6 25 25 29 83 137 76.96 
คณิตศาสตร์ 178 2 9 2 27 42 30 29 37 96 53.93 
วทิยาศาสตร์ 178 3 19 19 41 59 32 4 1 37 20.78 
สงัคมศึกษา ฯ 178 7 20 48 57 32 13 1 0 14 7.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 178 1 0 0 27 25 42 49 34 125 70.22 
ศิลปะ 178 0 0 0 0 0 0 0 178 178 100 
การงานอาชีพฯ 178 11 24 23 17 11 33 27 32 92 51.68 
ภาษาองักฤษ 178 22 19 27 45 20 11 8 26 45 25.28 

 
 
 
 
 
 
 



 118 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 179 6 19 26 38 14 50 23 3 76 42.45 
คณิตศาสตร์ 179 29 30 12 18 54 17 0 19 36 20.11 
วทิยาศาสตร์ 179 10 10 18 9 21 30 43 38 111 62.01 
สงัคมศึกษา ฯ 179 20 9 4 9 10 26 19 82 127 70.94 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 13 3 4 4 16 19 27 93 139 77.65 
ศิลปะ 179 25 50 11 9 6 11 15 52 78 43.57 
การงานอาชีพฯ 179 25 10 11 15 18 23 28 49 100 55.86 
ภาษาองักฤษ 179 19 26 18 10 6 4 13 83 100 55.86 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั 3
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 174 6 16 7 18 13 16 23 70 109 62.64 
คณิตศาสตร์ 174 41 23 10 59 6 13 0 22 35 20.11 
วทิยาศาสตร์ 174 1 14 22 28 35 22 29 23 74 42.52 
สงัคมศึกษา ฯ 174 5 17 13 38 39 47 9 6 62 35.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 174 5 1 11 12 15 25 34 71 130 74.71 
ศิลปะ 174 4 8 0 8 1 25 0 128 153 87.93 
การงานอาชีพฯ 174 8 16 7 5 15 28 40 55 123 70.68 
ภาษาองักฤษ 174 2 25 20 7 9 15 10 86 111 63.80 

 
 
 
 
 

 



 119 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ 
เปรียบเทียนผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา จงัหวดัพิษณุโลก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งปีการศึกษา 2553 – 2555  

 

รายวชิา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาษาไทย 40.22 45.57 55.17 
สังคมศึกษาฯ 35.11 38.82 44.78 
ภาษาองักฤษ 12.41 27.39 25.14 
คณิตศาสตร์ 19.64 27.80 24.90 
วทิยาศาสตร์ 27.42 26.96 32.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 66.04 49.12 55.33 
ศิลปะ 27.81 41.18 43.33 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42.22 45.04 48.27 

เปรียบเทียนผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา จงัหวดัพิษณุโลก 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งปีการศึกษา 2553 – 2555  
 

รายวชิา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาษาไทย 37.68 36.95 40.58 
สังคมศึกษาฯ 43.80 30.25 32.70 
ภาษาองักฤษ 14.78 17.14 17.82 
คณิตศาสตร์ 11.25 17.32 17.76 
วทิยาศาสตร์ 28.04 25.84 29.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 62.64 52.98 50.09 
ศิลปะ 30.89 27.19 32.32 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41.84 46.99 41.75 
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             4.4 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 105 105/100 - - - 
คณิตศาสตร์ 105 105/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 105 105/100 - - - 
สงัคมศึกษา 105 89/84.76 16/15.24 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 105/100 - - - 
ศิลปะ 105 105/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 105 105/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 105 94/89.52 11/10.48 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 104 104/100 - - - 
คณิตศาสตร์ 104 104/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 104 98/94.23 6/5.77 - - 
สงัคมศึกษา 104 68/65.38 36/34.62 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 104 100/96.15 4/3.85 - - 
ศิลปะ 104 35/33.65 69/66.35 - - 
การงานอาชีพฯ 104 104/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 104 104/100 - - - 

 
 
 
 



 121 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 83 - 83/100 - - 
คณิตศาสตร์ 83 - 83/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 83 41/49.40 42/50.60 - - 
สงัคมศึกษา 83 48/57.83 8/9.64 27/32.53 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83 83/100 - - - 
ศิลปะ 83 83/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 83 83/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 83 83/100 - - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 80 - 80/100 - - 
คณิตศาสตร์ 80 - 80/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 80 28/35.00 45/56.25 7/8.75 - 
สงัคมศึกษา 80 47/58.75 17/21.25 16/20.00 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 - 80/100 - - 
ศิลปะ 80 - 80/100 - - 
การงานอาชีพฯ 80 - 72/90.00 8/10.00 - 
ภาษาต่างประเทศ 80 - 80/100 - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 105 103/98.10 - - 2/1.90 
คณิตศาสตร์ 105 13/12.38 85/80.95 7/6.67 - 
วทิยาศาสตร์ 105 - 105/100 - - 
สงัคมศึกษา 105 105/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 105/100 - - - 
ศิลปะ 105 105/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 105 105/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 105 105/100 - - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 106 - 106/100 - - 
คณิตศาสตร์ 106 66/62.26 35/33.02 5/4.72 - 
วทิยาศาสตร์ 106 109/100 - - - 
สงัคมศึกษา 106 106/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 106 106/100 - - - 
ศิลปะ 106 106/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 106 106/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 106 106/100 - - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 258 235/91.09 11/4.26 12/4.65 - 
คณิตศาสตร์ 258 132/51.16 126/48.84 - - 
วทิยาศาสตร์ 258 258/100 - - - 
สงัคมศึกษา 258 222/86.05 36/13.95 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 258 258/100 - - - 
ศิลปะ 258 258/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 258 258/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 258 258/100 - - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 246 203/82.52 43/17.48 - - 
คณิตศาสตร์ 246 246/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 246 246/100 - - - 
สงัคมศึกษา 246 246/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 246 234/95.12 12/4.88 - - 
ศิลปะ 246 - 246/100 - - 
การงานอาชีพฯ 246 246/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 246 246/100 - - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 179 - 179/100 - - 
คณิตศาสตร์ 179 - 179/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 179 9/5.03 170/94.97 - - 
สงัคมศึกษา 179 - 179/100 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 - 179/100 - - 
ศิลปะ 179 - 179/100 - - 
การงานอาชีพฯ 179 179/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 179 75/41.90 104/58.10 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 178 178/100 - - - 
คณิตศาสตร์ 178 - 178/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 178 178/100 - - - 
สงัคมศึกษา 178 178/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 178 - 178/100 - - 
ศิลปะ 178 178/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 178 178/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 178 178/100 - - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 179 - 179/100 - - 
คณิตศาสตร์ 179 - 179/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 179 9/5.03 170/94.97 - - 
สงัคมศึกษา 179 - 179/100  - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 - 179/100 - - 
ศิลปะ 179 - 179/100 - - 
การงานอาชีพฯ 179 179/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 179 75/41.90 104/58.10 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 174 71/40.80 83/47.70 20/11.49 - 
คณิตศาสตร์ 174 174/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 174 - 170/97.70 4/2.30 - 
สงัคมศึกษา 174 164/94.25 7/4.02 3/1.72 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 174 - 174/100 - - 
ศิลปะ 174 174/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 174 174/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 174 174/100 - - - 
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4.5  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 105 78/74.26 27/25.71 - - 
คณิตศาสตร์ 105 - 105/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 105 - 105/100 - - 
สงัคมศึกษา 105 72/68.57 26/24.76 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 105/100 - - - 
ศิลปะ 105 - 105/100 - - 
การงานอาชีพฯ 105 - 105/100 - - 
ภาษาต่างประเทศ 105 94/89.52 11/10.48 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 104 104/100 - - - 
คณิตศาสตร์ 104 - 104/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 104 58/44.76 46/44.23 - - 
สงัคมศึกษา 104 65/62.50 39/37.50 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 104 81/77.88 23/22.12 - - 
ศิลปะ 104 104/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 104 - 104/100- - - 
ภาษาต่างประเทศ 104 89/85.58 15/14.42 - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 83 - 83/100 - - 
คณิตศาสตร์ 83 - 83/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 83 - 83/100 - - 
สงัคมศึกษา 83 48/57.83 4/4.82 31/37.35 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83 83/100 - - - 
ศิลปะ 83 83/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 83 83/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 83 83/100 - - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 80 - 80/100 - - 
คณิตศาสตร์ 80 - 80/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 80 35/43.75 42/52.50 3/3.75 - 
สงัคมศึกษา 80 47/58.75 13/16.25 20/25.00 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 - 80/100 - - 
ศิลปะ 80 - 80/100 - - 
การงานอาชีพฯ 80 - 72/90.00 8/10.00 - 
ภาษาต่างประเทศ 80 - 80/100 - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 105 103/98.10 - - 2/1.90 
คณิตศาสตร์ 105 13/12.38 83/79.05 9/8.57 - 
วทิยาศาสตร์ 105 - 105/100 - - 
สงัคมศึกษา 105 54/51.43 51/48.57 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 105/100 - - - 
ศิลปะ 105 - 105/100 - - 
การงานอาชีพฯ 105 - 105/100 - - 
ภาษาต่างประเทศ 105 - 105/100 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 106 - 106/100 - - 
คณิตศาสตร์ 106 64/60.38 37/34.91 5/4.72 - 
วทิยาศาสตร์ 106 109/100 - - - 
สงัคมศึกษา 106 106/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 106 - 106/100 - - 
ศิลปะ 106 106/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 106 106/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 106 - 106/100 - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 258 - 250/96.90 8/3.10 - 
คณิตศาสตร์ 258 92/35.66 123/47.67 43/16.67 - 
วทิยาศาสตร์ 258 208/80.62 48/18.60 2/0.78 - 
สงัคมศึกษา 258 224/86.82 - 34/13.18 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 258 258/100 - - - 
ศิลปะ 258 258/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 258 258/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 258 - 258/100 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 246 157/63.82 80/32.52 9/3.66 - 
คณิตศาสตร์ 246 246/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 246 - 246/100 - - 
สงัคมศึกษา 246 24/9.76 30/12.20 192/78.05 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 246 234/95.12 12/4.88 - - 
ศิลปะ 246 - 246/100 - - 
การงานอาชีพฯ 246 246/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 246 246/100 - - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 179 123/68.72 54/30.17 - - 
คณิตศาสตร์ 179 - 179/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 179 39/21.79 140/78.21 - - 
สงัคมศึกษา 179 179/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 179/100  - - 
ศิลปะ 179 179/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 179 - 179/100 - - 
ภาษาต่างประเทศ 179 - 179/100 - - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 178 178/100 - - - 
คณิตศาสตร์ 178 - 178/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 178 - 178/100 - - 
สงัคมศึกษา 178 178/100 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 178 - 178/100 - - 
ศิลปะ 178 178/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 178 178/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 178 178/100 - - - 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 179 - 179/100 - - 
คณิตศาสตร์ 179 - 179/100 - - 
วทิยาศาสตร์ 179 39/21.79 140/78.21 - - 
สงัคมศึกษา 179 - 179/100  - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 179 - 179/100 - - 
ศิลปะ 179 - 179/100 - - 
การงานอาชีพฯ 179 179/100 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 179 9/5.03 134/74.86 36/20.11 - 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย 174 71/40.80 83/47.70 20/11.49 - 
คณิตศาสตร์ 174 174/100 - - - 
วทิยาศาสตร์ 174 - 174/100 - - 
สงัคมศึกษา 174 149/85.63 22/12.64 3/1.72 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 174 - 174/100 - - 
ศิลปะ 174 174/100 - - - 
การงานอาชีพฯ 174 111/63.79 79/28.16 14/8.05 - 
ภาษาต่างประเทศ 174 174/100 - - - 
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 4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 105 105 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 83 83 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 105 105 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 258 258 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 179 179 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 179 179 - 

รวม 909 909 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 100 - 
        

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 104 104 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 80 80 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 106 106 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 246 246 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 178 178 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 174 174 - 

รวม 888 888 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 100 - 
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 4.7  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  5  ดา้น  
   1) ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 

        มีสมรรถนะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี และการใชภ้าษาต่างประเทศ 
คือ องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบัพอใช ้   
   2) ดา้นความสามารถในการคิด มีสมรรถนะความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบั ดี 
   3) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีสมรรถนะความสามารถในการปัญหา                      
อยูใ่นระดบั ดี           
   4) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ มีสมรรถนะความสามารถในการใช ้             
ทกัษะชีวติอยูใ่นระดบั ดีมาก         
   5) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี มีสมรรถนะความสามารถในการใช ้                            
เทคโนโลยอียูใ่นระดบั ดีมาก           
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ตอนที ่4 
สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา  ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ  และจดัระบบคุณภาพของงานต่างๆ                
ตามแนวทางของโครงสร้างการบริหารงานของส านกังานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
และตามนโยบายการศึกษาท่ีโรงเรียนเขา้ร่วม คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนแกนน าหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนในฝันซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จ                     
กบัผูเ้รียนและผูส้อน ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จ 
 

โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลส าเร็จ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมสภานกัเรียน 1. มีระบบบริหารจดัการท่ีดี 

2. มีการประชาสัมพนัธ์ การเลือกตั้งสภานกัเรียน 
3. มีระบบก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
กระบวนการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

กิจกรรมแผนท่ีสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีดี ลดพื้นท่ีเส่ียงรอบโรงเรียน 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถตามศกัยภาพ แสดงความเป็นผูน้ า
ในทุกโอกาสตามความถนดั ความสนใจของ
นกัเรียน โดยใหน้กัเรียนเป็นผูว้างแผนการ
ด าเนินงาน เป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรม โดยเนน้
การท างานเป็นทีม ใหน้กัเรียนรู้จกัท างานอยา่ง
เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  
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โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลส าเร็จ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมใหค้วามรู้โดยวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ การมีส่วนร่วม และส่งเสริมนกัเรียนในการท า

กิจกรรมต่าง ๆ โดยวทิยากรเป็นผูส้นบัสนุน
ทั้งดา้นค่าใชจ่้าย วสัดุอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรม และเป็นวทิยากรให้ความรู้ 

กิจกรรมรักการอ่าน การน าความรู้ท่ีไดจ้ากอ่านในสาระวชิาต่าง ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรม และ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ และการจดั
กิจกรรมท่ีใชร้ะบบพี่สอนนอ้ง ท าใหรุ่้นพี่ รุ่น
นอ้ง ไดดู้แลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดความ
สามคัคี ความเอ้ืออาทร  ช่วยใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ 

กิจกรรมทศันศึกษา การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้าง
ทกัษะในการด าเนินชีวิตของนกัเรียนในดา้น
การเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย การมีปฏิสัมพนัธ์และการร่วม
ท ากิจกรรมระหวา่งเพื่อน ท าใหเ้กิดการ
ยอมรับในความสามารถ มีการเอ้ือเฟ้ือต่อกนั  
มีความรับผดิชอบ ความสามคัคี ซ่ึงสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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โครงการ/กจิกรรมทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม สาเหตุ 
พฒันาระบบเครือข่ายอุปถมัภท์าง
การศึกษา 

โรงเรียนอยูห่่างจากจงัหวดัพิษณุโลกและชุมชนรอบ ๆ
โรงเรียนใหค้วามรู้มือดา้นกิจกรรมต่าง แต่ขาดการอุปถมัภ์
การศึกษาดา้นงบประมาณ หรือทุนการศึกษา 

2. จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  

     ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 

กกกกกกกผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การด าเนินงานบรรลุตามปรัชญาและปณิธาน
ของสถานศึกษา ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามจุดเนน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา               
การด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อแกปั้ญหาอุบติัเหตุในเด็กวยัเรียนประสบความส าเร็จ 
ผูป้กครองพึงพอใจ 

  จุดทีค่วรพฒันา  
กกกกกกก1) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์และสรุปความคิดอยา่งเป็นระบบโดยครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั           
ใหมี้การบนัทึกกระบวนการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีการสรุปผลการปฏิบติั
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายทุกคร้ัง 
กกกกกกก2) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น สามารถท า
แบบทดสอบของ สทศ. (O-NET) ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง โดยครูจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงให้คน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
พฒันาระบบการสอนซ่อม สอนเสริมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

กกกกกกกผูบ้ริหารมีระบบกลไกในการบริหาร มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มี
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไดม้าตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีบทบาทในการก าหนดแผนงานและการบริหาร สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  จุดทีค่วรพฒันา  
กกกกกกก1. ผูเ้รียนส่วนหน่ึงยงัขาดความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ               
การสรุปความคิดอยา่งเป็นระบบ 
กกกกกกก2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งดว้ย ในกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัตอ้งปรับปรุงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นอยูใ่นระดบัพอใชแ้ละภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้
กกกกกกก3. ครูควรไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถออกแบบวดัและแบบทดสอบใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบ                   
ของสถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 

 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 

กกกกกกกครูส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดรั้บการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และแบบวดั แบบทดสอบอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหมี้
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครบทั้ง 8 ขอ้ 

  จุดท่ีควรพฒันา  
กกกกกกกผูบ้ริหารและครูควรน าผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนมาร่วมกนัวิเคราะห์หาปัญหา 
อุปสรรคท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทดสอบใหผ้า่นเกณฑข์องแบบทดสอบ O-NET ได ้
น าผลการวเิคราะห์มาวางแผนด าเนินการพฒันาผูเ้รียนในรุ่นต่อไปอยา่งเป็นระบบ 
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 4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 

กกกกกกกสถานศึกษาก าหนดแนวทางการพฒันาตามจุดเนน้ โดยการก าหนดใหก้ารเล่น
ดนตรีสากล ดนตรีไทยและการร าตามวฒันธรรมไทย เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผูเ้รียนร้อยละ 80 เขา้ร่วมกิจกรรมร้องเพลง เล่นดนตรีสากล ดนตรีไทย และการร าตาม
วฒันธรรมไทย ทั้ง 4 ภาค มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนดนตรีสากลและการร าตาม
วฒันธรรมไทย เพื่อเป็นการสืบทอดถึงลูกหลาน จึงช่วยมาฝึกสอนใหก้บัผูเ้รียนอยา่ง
สม ่าเสมอ ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเล่นแตรวง เล่นดนตรีไทย และร าตามวฒันธรรมไทยทั้ง 
4 ภาคไดเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีอยูน่อกชุมชน เช่น หน่วยงาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีวา่การอ าเภอเนินมะปราง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ชิญและขอ
ความร่วมมือจากสถานศึกษาใหไ้ปจดัแสดงในงานพิธีการของหน่วยงาน จึงไดรั้บความ
ร่วมมือสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งดา้นงบประมาณและวสัดุ ในการพฒันา
และส่งเสริมการจดักิจกรรมของสถานศึกษาเป็นอยา่งดีตลอดมา 

 จุดทีค่วรพฒันา  
กกกกกกกโรงเรียนควรจดัเวทีหรือจดังานแสดงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาใหน้กัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 

กกกกกกกสถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อแกปั้ญหา
ผูเ้รียนเกิดอุบติัเหตุในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา สถานีต ารวจภูธรเนินมะปราง 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพิษณุโลก การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดอุบติัเหตุลดลง สถานศึกษาไดรั้บเกียรติบตัรจากการประเมินมาตรฐาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนลดความวติกกงัวลต่ออุบติัเหตุท่ีจะเกิด
กบับุตรหลานลงได ้ผูเ้รียนมีการปฏิบติัตนในการเดินทางไปและกลบัดว้ยความระมดัระวงั 
ดีข้ึน 
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 จุดท่ีควรพฒันา  
กกกกกกกสถานศึกษาควรเปิดโอกาส ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน และพฒันา    
บทบาทของเครือข่ายผูป้กครองซ่ึงมีความเขม้แขง็ เพื่อดูแลช่วยเหลือดา้นความประพฤติ
หรือพฤติกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปในเชิงวชิาการมากยิง่ข้ึน 

3. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 3.1 น าแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหช้ดัเจน
มากท่ีสุดเน่ืองจากมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีดีและมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.2 ใหค้วามส าคญักบัการสอนภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น เน่ืองจากโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากท่ีสุด และจดัใหเ้พียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน 
 3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูเป็นครูมืออาชีพ ครูดีเด่น ในแต่ละกลุ่มสาระฯ และสนบัสนุน                
การมีวทิยาฐานะของครูใหสู้งข้ึนเพื่อเป็นก าลงัใจในวชิาชีพ 
4. ความต้องการและการช่วยเหลอื  
 ตอ้งการบุคลากรทั้งดา้นครูผูส้อน และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งการพฒันาบุคลากร 
เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
 หลกัฐาน ขอ้มูลส าคญั เอกสารอา้งอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคญั ท่ีแสดง 

 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
......................................................................................................... 

 


