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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕8” ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อ
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมในปีการศึกษา ๒๕๕8 ซึ่งเป็นไปตาม 
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือให้จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔  (๔)ที่ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรนักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตร
สถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่นและผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8-๒๕๕9 ที่ระบุงาน โครงการกิจกรรม
ต่างๆที่เป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
 
 

 
 (นายสมจิต  จลุพูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุงพทิยาคม 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  ได้พิจารณารายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (SAR) ของโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา  ๒๕๕8  
พบว่าโรงเรียนได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  และบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
คาดหวังของโรงเรียน  นอกจากนี้มีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์  และมาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม จึงให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕8 นี ้

 
 

      

 

ลงนาม   
 

          (นายลิขิต  เสง้นุ้ย) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพทัลงุพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 



ตอนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๐   หมู่ที่ ๗  ต าบลควนมะพร้าว  อ าเภอเมือง  จังหวัด
พัทลุง รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง) โทรศัพท์  ๐-๗๔๘๔-๐๔๕๒ -๓ โทรสาร ๐-๗๔๘๔-๐๔๕๓   ต่อ  ๑๐๒         
e-mail   patpi๙๓@hotmail.com   website http://www.ppit.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงที่ ๓ 
(ม.๑-ม.๓ )   ถึงระดับ ช่วงชั้นที่ ๔  (ม.๔-ม.๖) เนื้อที่ ๙๐ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ  ๓๔  หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบล
ควนมะพร้าว  หมู่ที่  ๑-๑๖  ต าบลล าป า  หมู่ที่  ๑-๑๖  และ ต าบลพญาขัน  หมู่ที่  ๑-๒ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมจัดตั้งขึ้น  เนื่องจากความต้องการทางการศึกษา  เพราะในปีการศึกษา  

๒๕๑๗  จังหวัดพัทลุงมีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  เป็นจ านวนมาก  โรงเรียนมัธยมในตัวเมือง
ซึ่งมี  ๒โรง     ไม่สามารถรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้
ทั้งหมด  จังหวัดจึงได้เสนอเรื่องไปกรมสามัญศึกษา  เพ่ือขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ิม  ตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๑๘  กรมสามัญได้มีหนังสือที่  ศธ ๐๘๐๗/๙๕๖๓  ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๑๘  เพ่ือ
หารือจังหวัดว่า  พิจารณาให้เปิดโรงเรียน  โดยกรมสามัญศึกษาจะช่วยเหลือเรื่องครู  อาจารย์  จังหวัด
รับภาระจัดหาที่ดินจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๕ ไร่ เพ่ือสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมทั้งจัดครุภัณฑ์  
ปรับปรุงพ้ืนที่ท าสนาม   และท าถนนเข้าโรงเรียนได้หรือไม่  จังหวัดตอบรับและเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียน
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านท่ามิหร า  ท าการเรียนการสอน  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  เมื่อได้
จัดสร้างอาคารชั่วคราว  โดยความร่วมมือของประชาชนเสร็จสิ้นในปี  ๒๕๑๙  จึงได้ย้ายมาท าการเรียน
การสอนที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๐  หมู่  ๗  ต าบลควนมะพร้าว  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  บนเนื้อที่  ๙๓  ไร่  แต่ในขณะนี้โรงเรียนมีพ้ืนที่ ๙๐ ไร่  เนื่องจากส่วนหนึ่งได้
มอบให้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนมะพร้าว  จ านวน  ๓  ไร่ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๔๒  
ตั้งแต่ปี  ๒๕๑๙  จนถึงปี  ๒๕๓๗  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี  
จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียนระหว่าง  ๒,๐๐๐ – ๒,๙๐๐  คน  ในระยะ  ระหว่างปี
การศึกษา  ๒๕๓๘  จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๙ นักเรียนมีจ านวนลดลงจาก  ๑,๙๕๘  คน  เป็น ๙๔๐ คน
เนื่องจากมีการเปิดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ในระดับต าบล  
อ าเภอ  และจังหวัด มากข้ึน  ในขณะที่ประชากรในวัยเรียนอยู่ในระดับคงท่ี 

 แต่จากปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๕๗๑ คน เนื่องจากโรงเรียนได้พัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา กับโรงเรียนสตรีพัทลุง  และในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ นี้มีนักเรียนจ านวน ๑,327 คน  

ปรัชญาของโรงเรียน   วิชฺชา   นิธิกา   นราน     วิชาเป็นขุมทรัพย์แห่งนรชน 
ค าขวัญโรงเรียน    ประพฤติดี   มีวินัย   ใฝุกีฬา   ศึกษาเด่น 

 



 
๒ 

แผนที่โรงเรียน 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อนายสมจิต ชื่อสกุล จุลพูล วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                             

โทรศัพท ์๐๘-๑๘๙๖-๑๔๗๙ e-mail somjitjulpoon@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.     
สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
9 ปี 7 เดือน 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๓  คน 
 ๒.1 ชื่อนางพวงน้อย  ชื่อสกุล รักษ์ทอง วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๓๗-๐๙๔๐ e-mail Phuangnoi1@hotmail.com  
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
        ๒.2 ชื่อนายยุทธนา  ชื่อสกุล ข าเก้ือ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม  โทรศัพท์ ๐๙-๑๘๔๖-๘๗๔๔  e-mail special๔๔๔๔๔@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 2.3 ชื่อนางนฤนันท์ ชื่อสกุล เพชรสุวรรณ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ. โทรศัพท์ 08 -4051-0409 e-mail knaruenan@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ 
 
 
 



 
๓ 

๓.    ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘)   
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  ดังนี้ 
 3.๑  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑,352 คน 
 3.2  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

138 
114 
100 

138 
100 
84 

276 
214 
184 

รวม ม.ต้น 352 322 674 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

140 
87 
85 

118 
111 
137 

258 
198 
222 

รวม ม.ปลาย 312 366 678 
รวมทั้งสิ้น 664 688 1,352 

 
ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูล จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

3.๓ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๑,๓๐๐ 96.15 

3.๔ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑,๒๕๙ 93.12 
3.๕ จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๐ 0.00 
3.๖ จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๗ 3.48 
3.๗ จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๒๐๗ 15.31 
3.๘ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๔๒๐ 31.07 
3.๙ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๐ 0.00 
3.๑๐ สถิติการขาดเรียน ๓๒ 2.37 
3.๑๒ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรม.๓ ๑๒๑๒ 89.64 
3.๑๓ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรม.๖ ๑๓๑๘ 97.49 
3.๑๔ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณคดีและนันทนาการ 

๑,๓๕๒ 100 

3.๑๕ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,๓๔๐ 99.11 
3.๑๖ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๓๔๐ 99.11 
3.๑๗ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน
และนอกประเทศ 

๑,๓๕๒ 100 

3.๑๘ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๑,๓๕๒ 
 

100 
 



 
๔ 

ข้อมูล จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
3.๑๙ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๓๕๒ ๑๐๐ 

3.๒๐ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๓๕๒ ๑๐๐ 

อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : 20 
 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร   
       ครูประจ าการ 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา   
1 เม.ย.-30 

ก.ย. 58 

จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา  
1 ต.ค.58-
31 มี.ค.59 

๑ นางไมตรี   ช่วยนิมิตร ๕๔ ๒๙ ครู ชก กศ.บ 
การวัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑ 

12 3 

๒ นางจินตนา   สัจจะบุตร ๕๙ ๓๓ ครู ชก กศ.บ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   

ม.๓ 
8 7 

๓ นางอาภรณ์   นามสังข์ ๕๘ ๓๔ ครู ชก กศ.บ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๒,๓,๖ 

6 3 

๔ นางเนาวรัตน์   ขุนทอง ๔๗ ๒๑ ครู ชก ศษ.บ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   

ม.๔ 
8 7 

๕ นางหฤทัย  กาแก้ว ๓๒ ๓ ครู ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.๓,๖ 
9 4 

๖ นางศิรินทร์นา  แสงแพง ๓๘ ๑๔/
๖ 

ครู  ชกพ 
คบ 

กศ.ม 
คณิตศาสตร์

หลัก 
คณิตศาสตร์ 

ม.๓,๕,๖ 
13 15 

๗ นางสาวจตุพร  สุกยัง ๓๖ ๑๐ ครู ชก 

วทบ
ศึกษา 
ศาสตร์ 
กศ.ม 

คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๓,๕ 

9 1 

๘ 
นางประณีต  หมวดจันทร์ 
 ๔๗ ๒๑ ครู ชก ศษ.บ 

วัดและ
ประเมินผล 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๒ 

7 2 

๙ นายเชวง  สุขเล็ก ๕๙ ๓๓ ครู ชกพ คบ เกษตร 
การงาน

อาชีพฯม.๑-๕ 
11 8 

๑๐ นายทวีป   บุญญานุวัตร ๕๗ ๓๕ ครู ชกพ คบ 
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 

การงาน
อาชีพฯม.
๑,๓,๔ 

13 - 

๑๑ นายวีระพงษ์   พาหุสกุล ๕๗ ๓๓ ครู ชก คบ 
ช่างยนต์ 

อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงาน       
อาชีพฯ 
ม.๑-๓ 

31 20 

 
๑๒ 
 
 

นายวินัย   เอี่ยมระยับ ๕๗ ๓๓ ครู ชกพ ศษ.บ 
ส่งเสริม
เกษตร 

การงานอาชีพ
ฯ ม.๑-๖ 

12 
 

5 
 



 
๕ 

ท่ี ช่ือ-ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา   
1 เม.ย.-30 

ก.ย. 58 

จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา  
1 ต.ค.58-
31 มี.ค.59 

๑๓ นายพีระชัย   พิพิธภัณฑ์ ๕๙ ๓๓ ครู ชก คบ 
อุตสาหกรรม

ศิลป์ 
การงาน

อาชีพฯม.๑-๕ 
13 19 

๑๔ นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ๕๗ ๓๓ ครู ชก ศษ.บ ภาษาไทย 
การงาน

อาชีพฯม.๑,๓ 
9 3 

๑๕ นายทวีศักดิ์   คงฤทธิ์ ๖๐ ๓๓ ครู ชก คบ 
อุตสาห 

กรรมศิลป์ 
การงาน

อาชีพฯม.๑-๖ 
5 
 

- 

๑๖ นายโสภณ   อินทร์ภักดี ๔๘ ๒๒ ครู ชก คบ 
อุตสาห 

กรรมศิลป์ 
การงาน

อาชีพฯม.๑-๖ 
9 10 

๑๗ นางอัจฉรา   บุญจันทร์ ๕๔ ๒๙ ครู ชกพ คบ คหกรรม 
การงาน

อาชีพฯม.๒-๕ 
6 - 

๑๘ นางสาวจิรพรรณ  เวชรังษี ๕๒ ๒๔ ครู ชก คศบ. 
ผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
การงาน

อาชีพฯม.๑-๔ 

11 
 
 

2 

๑๙ นางสาวนิศาชล   สูบผอม ๒๙ ๓ ครู วทบ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,๒,๔,๖ 

12 4 

๒๐ นางธนภรณ์   บุญสิทธิ์ ๕๓ ๓๑ ครู ชก คบ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ 5 - 

๒๑ นางหนูพัช   หิรัญกร ๕๕ ๓๑ ครู ชก บธ.บ 
การจัดการ

ท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ 10 - 

๒๒ 
นายทวี  อินถิติ 
 ๕๓ ๒๓ ครู ชกพ ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

การงาน 
ม.๑,๒,๓,๖ 

14 6 

๒๓ 
นางณาตยา  มโนทัศน์ 
 ๔๕ ๑๘ ครู ชก คบ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,๒,๓,๔,๕ 

13 3 

๒๔ นางสาวอรชร  ตราชู ๖๐ ๓๘ ครู ชกพ ศศ.ม ภาษาไทย ภาษาไทย 6 9 

๒๕ นางเกศรา   อัครบวร ๕๗ ๓๓ ครู ชก กศ.บ ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๓,๖ 
22 3 

๒๖ นางอุไร   เกตุแก่น ๕๙ ๓๕ ครู ชก กศ.บ ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑,๓,๔ 

5 8 

๒๗ นางพิบูลย์วรรณ   กุลประสูติ ๕๖ ๓๒ ครู ชก กศ.บ ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.

๓,๕ 
13 7 

๒๘ นางจ าลอง   ทองทรัพย์ ๕๔ ๒๓ ครู ชกพ กศ.บ ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๔ 
12 

 
7 

๒๙ 
นางเตือนใจ  นุ่นเอียด 
 ๔๘ ๒๑ ครู ชกพ ศศ.บ. 

ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

ภาษาไทย 
ม.๖ 

9 8 

๓๐ นายสว่าง   บุญจันทร์ ๕๗ ๓๓ ครู ชกพ กศ.บ พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.๑,๒,๓,๕ 
18 22 

๓๑ นายมานิตย์   เนียมรัตน์ ๕๖ ๓๓ ครู ชกพ กศ.บ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ต้น 
15 31 

๓๒ นายประภาส   ชูสิริ ๖๐ ๓๖ ครู ชก กศ.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ม.๔,๕,๖ 13 - 

๓๓ นางศิริมณี   นวลรัตน์ ๖๐ ๓๕ ครู ชกพ กศ.ม ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๒,๓ 

ชีววิทยา ม.
๔,๕,๖ 

6 - 



 
๖ 

ท่ี ช่ือ-ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา   
1 เม.ย.-30 

ก.ย. 58 

จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา  
1 ต.ค.58-
31 มี.ค.59 

๓๔ นางศุภวัลย์   พัฒนพงศ์ ๕๑ ๒๖ ครู ชกพ กศ.บ วิทยาศาสตร์ 
โลกดารา

ศาสตร์ ม.๔ 
15 16 

๓๕ นางสุจิตรา   นุสุข ๕๙ ๓๕ ครู ชก กศ.บ ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ 

ชีววิทยา ม.
๔,๕ 

6 - 

๓๖ นายสมพล   หอยสกุล ๖๐ ๓๕ ครู ชก กศ.บ เคมี 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๓ 
เคมี ม๕ 

8 - 

๓๗ นายมงคล   พัฒนพงศ์ ๕๙ ๓๒ ครู ชก 
วทบ

ศึกษาศา
สตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๑,๒ 
6 10 

๓๘ นางบ าเพ็ญฤดี   บุญยัง ๕๗ ๓๒ ครู ชกพ วท.บ. 
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑,๒ คอมฯ

ม.๕ 

16 
 

3 

๓๙ นางปวีณา   ทรงเดชะ ๔๒ ๑๗ ครู ชก ศศ.บ เคมี 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๑,๓ 
เคมี ม.๖ 

8 8 

๔๐ นางวราภรณ์   ชุมทอง ๔๙ ๒๑ ครู ชกพ 
คบ. 

ศษ.บ 

วิทยาศาสตร์ 
บริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓ 

13 11 

๔๑ นางเกศรินทร์   สุดศรี ๓๒ ๓ ครู วท.บ ชีววิทยา 
ชีววิทยา ม.๔ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๒ 
6 5 

๔๒ นางณัฐยา โชคพระสมบัติ ๔๑ ๑๖ ครู ชก กศ.ม ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ 
ม.๒,๔ สุข
ศึกษา ม.๑ 

12 8 

๔๓ นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่ ๔๓ ๑๗ ครู ชก กศ.บ. ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๓,๔,๕ 
8 5 

๔๔ นางสาวมาตยา  ภักดีสังข์ ๕๔ ๑๙ ครู ชก ค.บ 
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ม.
๒ 

สุขศึกษา ม.๒ 
16 4 

๔๕ นายวิปัศย์   ด าแก้ว ๕๖ ๓๒ ครู ชก ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๒,๓,๕ 
7 16 

๔๖ นางสาวพัศยา  สันสน ๓๑ ๖ ครู 

วท.ม.
วิทยาศา

สตร์
ศึกษา 

เอกเคมี 

เคมี เคมี ม.๔,๕,๖ 9 13 

๔๗ นางกนิษฐา  ธรรมขันธ์ ๕๒ ๒๕ ครู ชกพ 
กศ.บ 

 
ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑,๕ สุข
ศึกษา ม.๑ 

13 5 



 
๗ 

ท่ี ช่ือ-ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา   
1 เม.ย.-30 

ก.ย. 58 

จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา  
1 ต.ค.58-
31 มี.ค.59 

๔๙ นายก าจรเกียรติ  สถาพร ๕๙ ๓๓ ครู ชก กศ.บ สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๕,๖ 
6 - 

๕๐ นางประค่ิน   ลายทิพย์ ๕๗ ๓๒ ครู ชกพ ศษ.บ สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.

๑ 
5 13 

๕๑ นางรัตนา   ฤทธิน่ิม ๕๗ ๓๔ ครู ชก คบ สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

๑,๒,๔ 
5 1 

๕๒ นางสาวิกา   แสงขาว ๔๘ ๒๑ ครู ชกพ 
เศรษฐศ
าสตร์ 

การเงิน 
สังคมศึกษา 

ม.๒,๕ 
13 9 

๕๓ นางสาวชุลีพร สังคานาคิน ๔๗ ๑๙ ครู ชก กศ.ม. 
สังคมศึกษา 
หลักสูตร 

สังคม 
ม.๒,๓,๖ 

12 9 

๕๔ นางอัมพร   จิตเวช ๕๗ ๓๔ ครู ชก คบ สังคมศึกษา 
ศิลปะ ม.
๑,๓,๖ 

7 21 

๕๕ นางศรีอรุณ   หงษ์ษา ๕๐ ๒๖ ครู ชกพ ศษ.บ หัตถกรรม ศิลปะม.๑,๔ 15 5 

๕๖ นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์ ๔๒ ๑๗ ครู ชก คบ นาฏศิลป์ 
ศิลปะ ม.๒ 
นาฏศิลป์ ม.

๑,๔ 
9 13 

๕๗ นางณัฐกานต์  ศรีทวี ๕๒ ๒๕ ครู ชกพ คบ. นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

ม.๑,๒,๓,๔,๕ 
7 10 

๕๘ นางจรูญ   เพชรคง ๕๘ ๓๔ ครู ชก ศศ.บ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑ 
9 3 

๕๙ นางสาวสวรรค์   ฤทธิศักดิ์ ๔๘ ๒๒ ครู ชกพ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒,๓,๕ 
9 2 

๖๐ นางสาวจาริยา   เกื้อกอบ ๕๓ ๒๙ ครู ชก ศศ.บ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาฝรั่งเศส 

ม๕,๖ 
ภาษาจีนม.๓ 

10 - 

๖๑ 
นางสาวจารุพรรณ 
ทิพยศุภลักษณ์ ๕๖ ๓๓ ครู ชก 

กศ.บ 
ศษ.ม 

ภาษาอังกฤษ
วัดผลและ

วิจัย 

ภาษาอังกฤษม.
๖ ภาษาจีน ม.

๔ 
27 - 

๖๒ นางจุไรพร   ผดุงศักดิ์ ๕๘ ๓๔ ครู ชก คบ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๖ 

6 - 

๖๓ นางเพ็ญศรี   หอยสกุล ๕๗ ๓๓ ครู ชก กศ.บ 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษม.
๓,๔ 

5 - 

๖๔ นางสุพัทรา   กังสดาล ๕๖ ๓๑ ครู ชก ศศ.บ 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

ภาษาญีปุ่น 
ม.๒,๓,๕,๖ 

13 - 

๖๕ นางสาวสุนีย์   ทองไซร้ ๕๕ ๓๑ ครู ชก กศ.บ 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒-๖ 

5 
 

- 

๖๖ นางสาวพรทิพย์    เกสรา ๕๗ ๓๒ ครู ชก คบ 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๔,๖ 

6 - 

๖๗ นางสาวลักษณี   ทองจินดา ๔๕ ๒๐ ครู ชกพ กศ.ม 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๔,๖ 

8 
- 
 



 
๘ 

ท่ี ช่ือ-ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา   
1 เม.ย.-30 

ก.ย. 58 

จ านวนวันท่ี
รับการพัฒนา  
1 ต.ค.58-
31 มี.ค.59 

๖๘ นางอัมพร  วงษ์สวัสดิ์ ๕๓ ๒๗ ครู ชก คบ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒,๓ 

5 - 

๖๙ นางรวยรื่น ถาวรวงศ์ ๕๓ ๒๕ ครู ชก ศษ.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๓ 

5 - 

๗๐ นางอุทัยวรรณ   รัตนอุบล ๕๖ ๒๓ 

พนักงาน
การเงิน

และบัญชี    
ชน 

ศศ.บ 
การจัดการ

ท่ัวไป 
เศรษฐศาสตร์ 

ม.๖ 
8 - 

๗๑ นายทรงธรรม  เพ็งอินทร์ ๕๔ ๒๘ ครู ชก ศษ.บ การแนะแนว 
แนะแนว 
ม.๓,๕,๖ 

8 - 

๗๒ นางสาวอรชร  บุณยะมาน ๕๕ ๒๓ ครู ชก ศษ.บ 
บรรณารักษ์

ศาสตร์ 
บรรณารักษ ์

ม.๑,๔ 
8 - 

73 นายตะวัน  เหมือนชู ๓4 3 ครู วท.บ. 
วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
พละศึกษา - - 

74 นายวัฒชระ  ชุมโชติ ๓๔ 4 ครู วท.บ. พลศึกษา พละศึกษา 9 - 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๗4  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    -  คน   คิดเป็นร้อยละ   - 

 

      ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายชุลีวรรณ อักโขสุวรรณ์ 32 1 วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์
ม.๒,๓,๔ 

ระดมทุน 

๒ น.ส.เบญจมาศ  เหมือนเสน ๒7 4 กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๒,๕ 

ระดมทุน 

๓ นายธนวรรษ ฤทธิ์วงศ ์ ๒5 1 ศศ.บ ดนตรี ดนตรี ม.ต้น ระดมทุน 
๔ นายสุรนันท์  โขมรัตน์  30 3 วท.บ พลศึกษา สุขศึกษาฯ  

ม.๑,๒,๓,๔ 
อุดหนุน 

๕ นางสาวอุษา  บัวผุด ๒5 2 กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๓ 

ระดมทุน 

๖ นายภูวดล  สุวรรณรัตน ์ ๒5 1 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษาฯ  
ม.๑,๒,๓, 

อุดหนุน 

7 นางสาวธราทิพย์ ยอดราช 26 3 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษา สพม.12 
  
 
 
 



 
๙ 

 
จ าแนกบุคลากรตามประเภท  

 
ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  
อายุ
เฉลี่ย 

 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย 
 

ชาย 
 

หญิง 
ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 0 0 0 1 59 30 
รองผู้อ านวยการ 1 2 ๐ 1 2 45 16 
ครูประจ าการ 21 50 ๐ 58 ๑3 ๔๙.๗๖ ๒๖.๒๕ 
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าพนักงานบัญชี 

๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๕7 ๒5 

บุคลากรสนับสนุน ๑ ๑ ๐ ๒ ๐ ๕๒.๕ ๒๕.๕ 
ครูอัตราจ้าง ๓ ๔ ๐ ๗ ๐ 30.5 ๔.๕ 
พนักงานบริการ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 59 ๒๖ 
พนักงานช่างปูน ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 55 ๓๐ 
พนักงานธุรการ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 55 ๓๑ 
พนักงานบริการอัตรา
จ้าง 

๒ ๐ ๒ ๐ ๐ 32 ๕ 

พนักงานขับรถยนต์
อัตราจ้าง 

๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 38 ๒ 

พนักงานท าความ
สะอาดอัตราจ้าง 

๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๔7 ๖ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓1 ๖  
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
อัตราจ้าง 

๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓1 ๕ 

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔1 ๓  

พนักงานคนสวน ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒8 ๓ 
รวม ๓4 60 ๘ ๗๐ ๑6   

รวมทั้งสิ้น 94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

ครูประจ าการจ าแนกตามหน้าที่ วุฒิการศึกษา  เพศ 
หน้าที่/วุฒิ/เพศ สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวม รวม

ทั้งสิ้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑.ปฏิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ 

- ๒ - ๖ - - - ๘ ๘ 

๒.ปฏิบัติการสอนการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑ - ๗ ๗ - - ๘ ๗ ๑๕ 

๓.ปฏิบัติการสอน
ภาษาไทย 

- ๑ - 6 - - - 7 7 

๔.ปฏิบัติการสอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- - 3 - - - 3 - 3 

๕.ปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร์ 

- ๒ ๖ ๙ - - ๖ ๑๑ 17 

๖.ปฏิบัติการสอน
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 

- ๑ ๑ ๔ - - ๑ ๕ ๖ 

๗.ปฏิบัติการสอน
ศิลปะ 

- - - ๔ - - - ๔ 4 

๘.ปฏิบัติการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

- ๓ - ๙ - - - ๑๒ ๑๒ 

๙. สนับสนุนการสอน - - ๑ ๒   ๑ ๒ ๓ 
รวม ๑ ๙ 18 ๔7   ๑9 ๕6 ๗4 

 
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   

อาคารสถานที่ จ านวน 
อาคารเรียน ๔  หลัง 
อาคารประกอบ ๑๑ หลัง 
ส้วม ๕  หลัง 
สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
สนามลานเอนกประสงค์ ๑ สนาม 
สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 
สนามวอลเลย์บอลชายหาด ๑ สนาม 
สนามหอประชุมเอนกประสงค์   ๑ สนาม 
โรงอาหาร ๑  หลัง 

 
 



 
๑๑ 

๖.ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ(รับ- จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 9,693,388.50 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 40,330,880.00 
เงินนอกงบประมาณ 40,330,880.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
12,239,288.50 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 2,545,900.00    
รวมรายรับ 52,570,168.50 รวมรายจ่าย 52,570,168.50 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐   ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 
 
๗.สภาพชุมชนโดยรวม 

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท  มีประชากรประมาณ  ๒,๕๐๐  
คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ สถานที่ราชการ  หมู่บ้าน  พ้ืนที่การเกษตร  อาชีพหลัก
ของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี  / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
รู้จักโดยทั่วไป  คือ   การแข่งโพนลากพระ   แห่หมรับ   

๒)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา   พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว  ต่อปี  ๖๐,๐๐๐  บาท
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๖  คน 
 ๓)  โอกาสของโรงเรียน  ชุมชนมีการสืบสานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป็นแหล่งโบราณสถาน  มีสถานที่ราชการ  มีแหล่งประกอบอาชีพ 
๘.  โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๓  

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น ( ม.๑-ม.๓ ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัดส่วนเวลาเรียน(ชั่วโมง)/ปี/หน่วยกิต 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวิชาพื้นฐาน 
   ๑. ภาษาไทย 
   ๒. คณิตศาสตร์ 
   ๓. วิทยาศาสตร ์
   ๔.  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๖. ศิลปะ 
   ๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
   ๘. ภาษาต่างประเทศ 

 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๖๐/๔ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๖๐/๔ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๒๐/๓ 
๑๖๐/๔ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
 ๘๐/๒ 
๑๒๐/๓ 

รวม ๘๘๐/๒๒ ๘๘๐/๒๒ ๘๘๐/๒๒ 
 



 
๑๒ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด/สนใจ 
๑.   ภาษาไทย 
๒.   คณิตศาสตร์ 
๓.   วิทยาศาสตร ์
๔.   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
๕.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.   ศิลปะ 
๗.   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
๘.  ภาษาอังกฤษ 

๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ ๑๖๐/๔ 

รวมทั้งหมด ๑,๐๔๐/๒๖ ๑,๐๔๐/๒๖ ๑,๐๔๐/๒๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรม 

เครื่องแบบ( กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์) 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

๑๒๐/--- ๑๒๐/--- ๑๒๐/--- 

รวมทั้งหมด ๑,๑๖๐/๒๖ ๑,๑๖๐/๒๖ ๑,๑๖๐/๒๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 

วิทย-์คณิต ศิลป-์คณิต ศิลป-์ภาษา ศิลป-์ทั่วไป 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
   ภาษาไทย 
    คณิตศาสตร ์
    วิทยาศาสตร ์
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    ภาษาต่างประเทศ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๘ 
๓ 
๓ 
๓ 
๖ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๘ 
๓ 
๓ 
๓ 
๖ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๘ 
๓ 
๓ 
๓ 
๖ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๘ 
๓ 
๓ 
๓ 
๖ 

รวม ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๔๑ 
สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
   ภาษาไทย 
    คณิตศาสตร ์
    วิทยาศาสตร ์
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    ภาษาต่างประเทศ 

 
- 
๙ 

๒๗ 
- 
- 
- 
- 
๖ 

 
๖ 
๙ 
- 
๘ 
- 
- 
- 

๑๒ 

 
๖ 
- 
- 
๖ 
- 
- 
- 

๒๓ 

 
๖ 
- 
- 
๖ 
- 
- 

๑๕ 
๘ 
 

รวม ๔๒ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 



 
๑๓ 

สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติมตามความสนใจ 
   ภาษาไทย 
    คณิตศาสตร ์
    วิทยาศาสตร ์
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    ภาษาต่างประเทศ 

๖ ๖ ๖ ๖ 

รวม ๖ ๖ ๖ ๖ 
รวมท้ังสิ้น ๘๙ ๘๒ ๘๒ ๘๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ 
 
๙. แหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๕๖  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  
๑๙,๕๓๘  เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ  openBiblio version ๐.๕๒   
     จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้เฉลี่ย  ๓๘๑ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 
๒๘  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   ๓   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๒   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน   ๒   ห้อง 
                  ห้อง ICT ชุมชน                   จ านวน   ๑   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      จ านวน   ๑   ห้อง 
  โรงฝึกงานการงานอาชีพ         จ านวน   ๔  หลัง  พ้ืนที่ ๘ ยูนิต 
 ๓) คอมพิวเตอร์   จ านวน  ๒๐๕  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน       จ านวน  ๙๐  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ๙๕ เครื่องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกอาคาร 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๒๐ เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน    
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. สวนวรรณคดี/สมุนไพร 
๓.ห้องศูนย์วัฒนธรรม 
๔.ลานธรรมะ 
๕.สวนปุา 
๖.สวนยางพารา 
๗.สนามหญ้า 
๘.สระน้ า 
๙.สนามฟุตบอล 
๑๐.สวนหย่อม 
๑๑. ปูายนิเทศ 
๑๒. ห้องสมุดระเบียง 
๑๓.ห้องดนตรีสากล 
๑๔. ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
๑๕. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
๑๖. แปลงผัก 
๑๗. ห้องจริยธรรม 
๑๘. ห้องโสตทัศนศึกษา 
๑๙. ห้องดนตรีไทย 
๒๐.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๒๑.ห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย 
๒๒.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒๓.ห้องศูนย์การเรียนโครงข่ายไร้

พรหมแดน 
๒๔. สวนพฤกษศาสตร์ 
๒๕.ห้องศูนย์การเรียนอาเซียน 
๒๖.ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทย 

๓๒๕ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๒๐ 

๑๕๐ 
๒๐ 
๒๕ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

๑๒๐ 
๔๐๐ 
๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 
๒๐ 

๑๕๐ 
๕๐ 
๗๐ 

๖๕๐ 
๑๕๐ 
๘๐ 

๑๕๐ 
 

๕๐ 
๑๕๐ 
๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

        ๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดบ้านสวน 
๒. วัดโพธิ์ควนมะพร้าว 
๓. วัดปุาลิไลย์ 
๔.วัดควนแร่ 
๕. วัดควนมะพร้าว 
๖.วัดเขาแดงตก 
๗. กองร้อย ต.ช.ด. 
๘.ค่ายอภัยบริรักษ์ 
๙.มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑๐.เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
๑๑.วิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑๒.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๓.ค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ 

-ชลบุร ี
-สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
-เมืองจ าลองพัทยา 
-เขาชีจรรย์ 
-สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
-เรือรบหลวงจักรีนฤเบศวร์ 

๑๔.ศูนย์การศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบน    
จันทบุรี 
๑๕.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กทม 
๑๖.งานศิลปหัตกรรมเมืองทองธานี 
๑๗. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
๑๘.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา 
กระบี่ 
๑๙.ค่ายยุวกาชาด กาญจนบุรี 
๒๐. ส านักงานขนส่ง จังหวัดพัทลุง 
๒๑.สวนนายด า ชุมพร 
๒๒.กองพัน ๔๐๑,๔๐๒ 

๓ 
๒ 
๓ 
๒ 
๔ 
๓ 
๒ 
๔ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 



 
๑๖ 

        ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาได้เชิญมาให้ความรู้แก่ครู/
นักเรียนในปีการศึกษานี ้

ประเภทบุคคล 
     

ที ่           ชื่อ        เรื่อง จ านวนครั้งต่อปี 
๑ พระครูกวีวราภรณ์     ธรรมะ/ศาสนพิธี ๗ 
๒ พระครูศิริเมธาภรณ์ ธรรมะ ๕ 
๓ พระมหาสหัส สิริวัณโณ ธรรมะ ๕ 
๔ พระอธิการประสิทธิ์ ปสนฺนจิตโต ธรรมะ ๓ 
๕ พระครูสังฆรักษ์วิชาญ จุดเทียนปัญญา ๓ 
๖ พระครูใบฎีกาโกวิทย์โกวิโท ศาสนพิธี/คุณธรรม 

สวดมนต์ท าวัตรเช้า  
พัฒนาจิต  
ศิลปะแห่งการตื่นรู้ 

๓ 

๗ นางนันทนา  ชูสิริ สวดมนต์สรภัญญะ  
การนั่งสมาธิ 

๓ 

๘ นางสาวกานดา  พูลสง ยาเสพติด ๓ 
๙ นายเอกรินทร์ ทองโสภา นันทนาการ ๓ 

๑๐ นายลิขิต  เส้งนุ้ย การควบคุมตนเอง ๓ 
๑๑ นางพวงน้อย  ทิพย์ดนตรี มารยาทไทย ๓ 
๑๒ นางสุภาวดี  พรหมมา มารยาทไทย ๓ 
๑๓ จสอ. นภดล ไพบูลย์ ความมีวินัย ๓ 
๑๔ จสอ. มานะศักดิ์ จันทาอ่อน ความมีวินัย ๓ 
๑๕ จสอ. นาวี   กุลสอนนาน ความมีวินัย ๓ 
๑๖ จสอ.วิน  เกื้อคลัง ความมีวินัย ๓ 
๑๗ นายสุเมธชัย   คงฉิม การจัดท าแผน 

การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
๔ 

๑๘ นางจุฑารัตน์  กองสินพิพัฒน์ การประกันภัย ๒ 
๑๙ นายวิสุทธิ์   ธรรมเพชร การจัดการศึกษา 

การกีฬา 
๒ 

๒๐ นางราตรี  บัวประดิษฐ์ พระคุณของแม่ ๑ 
๒๑ นายประกอบ  ทองด า การจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา/แผนกลยุทธ์ 
๑ 

๒๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
นายสุรินทร์  เพชรสังข์ และคณะ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบหน้า
เสาธง/การศึกษา/วิธีการ
เรียน/มารยาทในสังคม/ยา
เสพติด 

๑ 

  ๒๓ นายสมบูรณ์  คงทอง พิธีกรทางศาสนา ๔ 



 
๑๗ 

ประเภทหน่วยงาน 
ที ่ ชื่อ เรื่อง จ านวนครั้งต่อปี 
๑ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด

พัทลุง 
การประหยัดพลังงาน ๑ 

๒ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง งานอาชีพ ๑ 
๓ โรงเรียนเสริมสวยดาราสยาม การรักษาสุขภาพความงาม ๑ 
๔ สภาทนายความประจ าจังหวัด

พัทลุง 
กฏหมาย ๑ 

๕ ไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง การไปรษณีย์ ๑ 
๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง

บริหารธุรกิจ 
การศึกษาต่อ 
การบริหารธุรกิจ 

๑ 

๗ องค์การบริหารส่วนต าบลควน
มะพร้าว 

การดูแลสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น 

๑ 
 

๘ ส านักงาน ก.ก.ต. จังหวัดพัทลุง กฏหมายการเลือกตั้ง  
๙ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด

พัทลุง 
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ๑ 

๑๐ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พัทลุง 

การประกอบอาชีพ ๑ 

๑๑ บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัด
พัทลุง 

การคุ้มครองเด็ก ๑ 

๑๒ งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลพัทลุง 

สาธิตการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑ 

๑๓ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สาธิตการท าผลิตภัณฑ์ ๑ 

๑๔ จัดหางานจังหวัดพัทลุง แรงงาน/การจัดหางาน ๑ 
๑๕ บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน การสื่อสาร ๑ 
๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านสวน 
การแพทย์แผนไทย ๑ 

 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
ผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.นายสมจิต  จุลพูล ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา

ดีเด่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พัทลุง  เขต 1 

๒.นางพวงน้อย  รักษ์ทอง ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

๓.นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 



 
๑๘ 

      ครู 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑.นางสาวอรชร  ตราช ู หัวหน้ากลุ่มบริหารดีเด่น 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

2.นางสาวลักษณี  ทองจินดา 
3.นางพิบูลญ์วรรณ กุลประสูติ 
4.นายเชวง สุขเล็ก 

ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

5.นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติ ฝึกสอนนักเรียน นักเรียนได้รับ
รางวัล  
-ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนไป
แข่งขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทย ส าหรับเยาวชนระดับ
ภาคใต้ 

สโมสรไลออนส์สากล 
แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

6.นางจ าลอง   ทองทรัพย์ ฝึกสอนนักเรียน นักเรียนได้รับ
รางวัล  
--ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนไป
แข่งขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทย ส าหรับเยาวชนระดับ
ภาคใต้ 

สโมสรไลออนส์สากล 
แห่งประเทศไทย 

 

7.นายวิปัศย์ ด าแก้ว 
8.นายทวี  อินถิต ิ
9.นางอัมพร  วงษ์สวัสดิ์ 
10.นางสาวอรชร  บุณยะมาน 

เกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
ปี ๒๕๕8 
 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
 
 

11.นายมานิต เนียมรัตน์ ค รู ผู้ ฝึ ก ส อ น ก า ร แ ข่ ง ขั น
เครื่องบินพลังยาง  ประเภทบิน
ไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจาก
พ้ืน) ระดับชั้น ม.๑-๓  

สพม.๑๒ 

12.นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง  ประเภทบิน
นาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจาก
พ้ืน) ระดับชั้น ม.๑-๓ นักเรียน
ได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศ 
อันดับที่สอง 
 
 
 

สพม.๑๒ 



 
๑๙ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
13. นางศิริมณี  นวลรัตน์ -ครูที่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14.นางสาวพัศยา สันสน -ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

15.นางณัฐกานต์  ศรีทวี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
-เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออและเดี่ยวจะเข้ 
ระดับชั้น ม.ต้น  
-เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยว
จะเข้ ระดับชั้น ม.ต้น 
-เหรียญทองนักเรียนเล่นดนตรี
ประกอบจังหวะ 
-เหรียญทองการแข่งขันการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.ต้น 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16.นายสว่าง บุญจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันกรีฑา 
-ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
กีฬาแฮนด์บอล กีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งท่ี 32 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ  กีฬาแฮนด์บอล เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ การแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา
แห่งชาติครั้งท่ี ๓๖  
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ เงือกน้อยแฮนด์บอล แชมป์
เปี้ยนชิพ 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
 
 
 
 

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัทลุง 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



 
๒๐ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 และพลศึกษา ม.ต้น ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
17.นายสุรนันท์ โขมรัตน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 

-เหรียญเงินวอลเล่ย์บอล (ในร่ม) 
อายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย 
-เหรียญเงินฟุตซอล อายุไม่เกิน 
๑๖ ปีชาย 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ การแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา
แห่งชาติครั้งท่ี ๓๖  
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ เงือกน้อยแฮนด์บอล แชมป์
เปี้ยนชิพ 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.ต้น 

 
-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

พัทลุง 
-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

พัทลุง 
- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18.นายภูวดล สุวรรณรัตน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน นักเรียนได้
รางวัล 
-รองชนะเลิศอันดับ๑ ฟุตซอล
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย 
-เหรียญเงินฟุตซอล อายุไม่เกิน 
๑๖ ปีชาย 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.ต้น 

 
 

-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัทลุง 

-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัทลุง 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

19.นางสาวมาตยา ภักดีสังข์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนักเรียนได้
รางวัล ชนะเลิศการตอบปัญหา
สุขศึกษาพลศึกษาและเหรียญ
เงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญเงินวอลเล่ย์บอล 
(ในร่ม) อายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัทลุง 

 
20.นางอุทัยวรรณ รัตนอุบล ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนดีเด่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 



 
๒๑ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
21.นายเสรี เสนเกต ุ ลูกจ้างดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
22.นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
23.นางณัฐกานต์  ศรีทวี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 

-เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24.นางวิภารัตน์ ลักษณโณสุ
รางค์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-6 
ระดับภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

25.นางศรีอรุณ  หงษ์ษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
-เหรียญเงิน ระดับ ม.1-3 ขับ
ร้องเพลงลูกกรุงชาย ระดับ
ภาคใต้ 
-เหรียญทองแดง ระดับ ม.1-3 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
ภาคใต้ 
-เหรียญทองแดง ระดับ ม.1-3 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
ภาคใต้ 
-เหรียญเงิน ระดับ ม.4-6 ขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
ภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

26.นางสาวจาริยา เกื้อกอบ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
-รางวัลชมเชยระดับประเทศ 
การขับร้องเพลงประสานเสียง
ฝรั่งเศส รับเกียรติบัตร
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราช
กุมารี 
-รางวัลชมเชยระดับประเทศ 
การจัดบอร์ดนิทรรศการตาม
หัวข้อ “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ กับภาษา 
 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศศแห่ง
ประเทศไทย 



 
๒๒ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 ฝรั่งเศส” รับเกียรติบัตร 

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราช
กุมารี 

 

27.นางบ าเพ็ญฤดี บุญยัง 
28.นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์ 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการ
ตอบปัญหา ม.ต้น 

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

นักเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.นายพัชรพล  ก าลังวุฒิ 
2.นางสาวเบญจวรรณ ขวัญนา 
3.นางสาวจันทร์ศิริ  ชายเกตุ 

ได้ รั บ ร า ง วั ล ชนะ  และ เป็ น
ตัวแทนไปแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชน
ระดับภาคใต ้

สโมสรไลออนส์สากล 
แห่งประเทศไทย 

4.นางสาวสุวิภาวรรณ สุวรรณรัตน์ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  เ ห รี ย ญ ท อ ง                 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-6 ระดับภาคใต ้

สโมสรไลออนส์สากล 
แห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระศิลปะ   
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

5. ด.ญ.พัชราภรณ์  ช่วยสงค์ 
นักเรียนเล่นดนตรีประกอบ 
 

-เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6 
-เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 
ม.๑-๓ งานศิลปะหัตกรรมภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6.ด.ช.เกรียงศักดิ์ พันสาย เหรียญเงิน ระดับ ม.1-3 ขับร้อง
เพลงลูกกรุงชาย ระดับภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.ด.ช.สิทธิกร  บุญรอด เหรียญทองแดง ระดับ ม.1-3 ขบั
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8.นายสุรกิจ สิงหพล เหรียญเงิน ระดับ ม.4-6 ขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ระดับภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9.นางสาววันทนีย์ มีวงศ์ 
10.นางสาวอุมาพร ชลินธุ 
11.นางสาวปาลิตา  โชติไพรัตน์ 
12.นางสาวปลายฟ้า ฤกษ์สโมสร 
13.นางสาวสุปราณีศรีศักดิ์สมบูรณ์ 
14.นางสาวไอริณ ชุมชัยโย 
15.นางสาวเจนจิรา  บัวบุตร 
16.นางสาวเจนจิรา บัวไชย 

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ม.4-6 ระดับภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
๒๓ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

17. ด.ช.นิรวิทย์  ตาแก้ว 
18. นายจิระวุฒิ  คุรุปัญญา 
19. นายเจษฎา  นกแก้ว 
20. นายธนัศภณ  หมื่นราม 
21. นายกฤษฎา  คงศรี 
22. นายอนันตชัย  แสงจันทร์ 
23. นายทิวานนท์  มาแปะ 
24. นายศรัญพงศ์  แกล้วทนงค์ 
25. นายภูมินทร์  รามนาถ์ 
26. นายศุภชัย  ชูศรีนวล 
27. นายสิขรินทร์  หีมเกตุ 
28. นายพลกฤษ  เจนสาริกิจ 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬาแฮนด์บอล กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งท่ี 32 
 

-สมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

29. นางสาวเวธนี  ฤกษสโมสร 
30. นางสาววิศรุตา  ฤกษสโมสร 
31. นางสาววีรยา  ทองสง 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กีฬาเทควันโด กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งท่ี 32 

-สมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

32.นายสาโรจน์  เกื้อด า -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
กีฬากรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 32 

-สมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

33.เด็กชายฐาปกรณ์  ชายจันทร์ 
34.นายภัทรชัย  เกตุทอง 
35.เด็กชายเกียรติภูมิประทุมรตัน์ 
36.เด็กชายภูมินทร์ ศรี
เสาวลักษณ์ 
37. นายพิเชษฐ์  ละเอียด 
38. นายเอกชัย  เกตุทอง 
39. เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ ทองเที่ยว 
40. นายคณากร  ทองทุ่ม 
41. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองอินทร์ 
42. เด็กชายอริญชย์  ชุมจันทร์ 
43. เด็กชายสิทธิกร  สงแสง 
44. นายสมศักดิ์  จันทมุณี 
 
 
 
 
 

-เหรียญเงินวอลเล่ย์บอล (ในร่ม) 
อายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย 

-การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพัทลุง 



 
๒๔ 

   

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
45.นายพิเชษฐ์  ละเอียด   
46.นายภูมิชัย  ทวีสุข   
47.นายภานุพงศ์  เตยแก้ว   
48.นายชัยวัฒน์  ตาแก้ว              
49.นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ่   
50.นายจรัสศิลป์  ด าเกลี้ยง   
51.นายปฏิภาณ  รองเลื่อน   
52.นายสหรัฐ  ยอดแก้ว   
53.นายนนท์ปวิธ  สูงสุด   
54.นายกฤษฎา  ณรงค์   
55. ด.ช.ฐาปกรณ์    ชายจันทร์ 
56. ด.ช.เสฏฐวุฒิ   ทองเที่ยว   
57. นายภัทรชัย   เกตุทอง    

-เหรียญเงินฟุตซอล อายุไม่เกิน 
๑๖ ปีชาย 

-การท่องเที่ยวและจังหวัด
พัทลุง 

58. เด็กหญิงสุธิสา  หนูขาว 
59. เด็กหญิงวรรณฤดี  เหมพันธ์ 

-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา ม.ต้น 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
60.ด.ช.ธนกร  เอียดถวิล 
61.ด.ช.มาโนชย์  รุ่นเหนี่ยว 

เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่
สอง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง      
ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อ
บินขึ้นจากพ้ืน) ระดับชั้น ม.๑-๓ 

สพม. 12 

62.ด.ช.ศุภโชค  แก้วสองเมือง 
63.ด.ช.สุเทพ  หนูสง 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินไกล (โดยปล่อยด้วยมือ)
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

สพม. 12 
 
 

 
64.นางสาวธนภรณ์ ทิพยโสธร 
65.นางสาวนีรนุช  แก้วรุ่ง 
66.นางสาววัลลภา  ทองไสย 

-เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ประเภทกายภาพ 

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

  
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- - - 



 
๒๕ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นางสาวสุวิภาวรรณ สุวรรณรัตน์  
2. นางสาวพัชราภรณ์ ข าแก้ว 
3. นางสาวสุชาดา อินทรนุ่ม  
4. นางสาวอัจฉราพร อ่อนคง 
5. นางสาวพฤตยา แก้วทอง  
6. นางสาวเบญจวรรณ ชิงแก้ว  
7. นางสาวสุชานารถ กุลจันทร์เพ็ญ 
8. นางสาวสุขฤทัย ขุนไกร 
9. นางสาวนันทิดา คงมา  
10.นายกิตติพงศ์ ชนะพันธ์ 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การ
ขับร้องเพลงประสานเสียงฝรั่งเศส 
รับเกียรติบัตรพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 

1. นายสุทธินัย ขุนราช  
2. นางสาวเมธาวี ตราชู  
3. นางสาวลักษณารีย์ สมุหเสนีโต 
4. นางสาวกรรณิการ์ รสจันทร์ 
5. นางสาวกมลชนก หางาน  
6. นายกชกร ทองใบ 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การ
จัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อ 
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

กับภาษาฝรั่งเศส” รับเกียรติบัตร
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราช

กุมารี 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- - - 

  กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

๑๐.๒.งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๑.จัดกิจกรรมวันนี้วันพระ 
นิมนต์พระมาทุกวันพระที่
ตรงกับวันเปิดเรียน มาท า
พิธีวันพระและเทศนาธรรม
หน้าเสาธง 
๒.จัดกิจกรรมรักษ์พ้ืนที่เพ่ือ
ราศี พ.พ. นักเรียนแบ่งพ้ืนที่
ใ น ก า รดู แ ล รั ก ษ า คว า ม
สะอาดและท าความสะอาด
ก่อนเข้าแถวเป็นเวลา ๑๐ 
นาท ี
๓.กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา พานักเรียนไปท า
กิจกรรม ณ วัดใกล้โรงเรียน 
๔. เข้ าร่ วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัด 
วัดควนถบ 
 - ร่วมกิจกรรมประเพณีวัน
สาร์ท จัดท าหมรับ และจัด
ขบวนแห่จากโรงเรียนไป   
วัด บ้านสวน 
-ลอยกระทง จัดให้มีการ
ประกวดกระทง และร่วม
กิจกรรมกับ เทศบาลเมือง
พัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 



 
๒๗ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๕. จัดกิจกรรมวันแม่ ท าพีธี
ถวายพระพรและลงนาม
หน้ า เสาธง  นั ก เรี ยนจัด
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๒  ท า
กิจกรรม ณ หอประชุม โดย
มีคุณแม่มาร่วมพิธี   มอบ
เกียรติบัตรแม่ดีเด่น  ระลึก
ถึงพระคุณแม่ แม่ลูกปลูกต้น
สะตอ 
๖.จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
ก าเนิดโรงเรียน ท าบุญเลี้ยง
พระ ณ หอประชุม ตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๗. จัดให้มีออมและฝากเงิน
กั บ ธน าคา ร โ ร ง เ รี ยนซึ่ ง
สนับสนุนโดยธนาคาร 
ออมสิน 
๘. ประกวดมารยาทไทย 
จัดประกวดมารยาทไทยใน
แต่ละห้องเรียน ชั้นเรียน 
โรงเรียน 
๙.กิจกรรประกวดห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๒๘ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒ งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

๑.นักเรียนที่ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ
จ าแนกตามกลุ่ ม
ปก ติ  ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง
และกลุ่มพิเศษและ 
ส่งต่อ และมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พึ ง
ประสงค ์
๒.นักเรียนมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต 

๑. จัดครูดูแลนักเรียน ๑:๒๐ 
๒ . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล นั ก เ รี ย น

รายบุคคล 
๓.เยี่ยมบ้าน ๑๐๐ % 
๔.คัดกรอง 
๕. ส่งเสริมนักเรียนด้านต่างๆ

ตามความสามารถ 
๖. ช่วยเหลือนักเรียน จัดหา

ทุนและมอบทุนการศึกษา 
๗.ให้ค าปรึกษา แนะแนว  
    อบรมระดับชั้นเรียนโฮมรูม 
๘. ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

และผู้ปกครองเครือข่าย 
๑๐. เข้าค่ายอบรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึก 
ระเบียบวินัยโดยครูฝึกของ 
ทหาร นิมนต์พระมาเทศนา 
ธรรม 

  ๑๑. อบรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ โดยกรมการ
ขนส่งทางบกจังหวัดพัทลุง 
๑๒.จัดให้มีสารวัตรนักเรียนใน
การดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
๑๓.จัดท าประกันอุบัติเหตุให้
นักเรียน  
๑๔.จัดรถรับส่งนักเรียน 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๓ โครงการ

พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ตามโครงการ
นโยบายเรียน
ฟรี ๑๕ ปี
อย่างมี
คุณภาพ 

นักเรียน 
ได้รับโอกาสในการ
เรียน มีอุปกรณ์การ
เรียน หนังสือเรียน 
เครื่องแบบ 
และการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

๑ .มอบเงินในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน 
๒.จัดซื้อหนังสือให้นักเรียนยืม
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
นักเรียนทุกคนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ เข้าค่ายวิชาการ ค่าย
กิจกรรมเครื่องแบบ และใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

๑.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๓.นักเรียนมี
คุณลักษณะและ
สมรรถนะตาม
หลักสูตร 

๑.จัดคาบการอ่าน 
๒.การสอนติวเข้ม สอนติวเข้ม
ให้นักเรียนทุกสาระการเรียนรู้ 
โดยครูในวันหยุด คาบซ่อม
เสริมและ เชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 
 ๓. สอนนักเรียนอ่อนด้อย 
๔. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 
แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพ กับหน่วยงานต่างๆ 
๕.การจัดสัปดาห์วิชาการของ
กลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ ๘๐ 



 
๓๐ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๕ โครงการ

ส่งเสริมทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ 

นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑.จัดสัปดาห์ 
-วันสุนทรภู ่
-วันภาษาไทยแห่งชาติ 
-สัปดาห์ภาษาฝรั่งเศส 
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-สัปดาห์ศิลปะ 
-สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
-สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
โดยมีการแสดงพิธีเปิด จัดปูาย
นิเทศ จัดนิทรรศการ 
มีแข่งขัน ประกวด กิจกรรม
ต่างๆ 
-จัดศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
ต่างๆ 
-ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 

ร้อยละ๘๕ 

๖ ส่งเสริมการ
อ่านสารรานุ
กรมไทยเพื่อ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๒ นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
๓.นักเรียนที่มี
ความสามารถได้
แสดงศักยภาพ 

๑.จัดกิจกรรม ๕ นาทีกับสาระ
น่ารู้จากสารานถกรม 
๒. ประกวดการจัดปูายนิเทศ 
๓. จัดค่ายหนังสือเล่มเล็กสืบ
สานเล่าเรื่องจากสารานุกรม 
๔. จัดท า โครงงานหนั งสื อ
สารานุกรม 
๕. จัดมุมหนังสือ 

ร้อยละ ๙๓ 

๗ ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และ
นันทนาการ 
 

นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา  

๑.จัดกิจรรมกรีฑาสี กีฬาสีโดย
แบ่งนักเรียนเป็น ๔ คณะสี 
ป ระกอบด้ ว ยนั ก เ รี ยนทุ ก
ระดับชั้น เลือกคณะกรรมคณะ
สี  ในการบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 



 
๓๑ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๗ 

(ต่อ) 
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และ
นันทนาการ 
 

ปลอดจากสิง่เสพติด
และโรคร้ายแรง 

นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ ทั้ง
ด้านการ 
๒ .ฝึ กซ้ อมกรีฑา  พา เหรด 
อัฒจันทร์เชียร์  จัดท าสนาม
และกรรมการฝุายต่างๆ โดยมี
ครูคณะสีเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
๓.จัดรายการเสียงตามสาย 
ในช่วงพักกลางวัน  
๔. รณรงค์ต่อต้านการใช้สาร
เสพติดและโรคร้ายแรง 
โดยมีปูายนิเทศ มุมเพ่ือนใจ 
ทูบีนัมเบอร์วัน วันงดสูบบุหรี่
โ ล ก  เ อดส์ โ ลก   ต รว จสิ่ ง
ปน เปื้ อน ในอาหาร  ลู กน้ า
ยุงลายและก าจัด 
๕.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาจังหวัดพัทลุง 
๖.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตามที่หน่วยงานต่างๆจัด
ขึ้น 

 

๘ พัฒนา
บรรยากาศ
และภาพ
แวดล้อม 

๑. เพ่ือให้โรงเรียนมี
อาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนมี
บรรยากาศและ 

๑.ปรับปรุงอาคารเรียน  
ปูก ระ เบื้ อ ง  เปลี่ ย นประตู 
หน้าต่างที่ช ารุดและดูแลความ
สะอาด 
๒.จัดท าสวนหย่อม และจ้าง
พนักงานคนสวนดูแล 
๓. จัดซื้อศาลาที่นั่งพักผ่อน 
๔. ดูแล รักษาและตกแต่ง
ต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 



 
๓๒ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๘ 

(ต่อ) 
พัฒนา
บรรยากาศ
และภาพ
แวดล้อม 

สภาพแวดล้อมเอต่อ
การเรียนรู้ 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนมี
อาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเอต่อ
การเรียนรู้ 

๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ห้องน้ าและ จัดจ้างพนักงาน
ท าความสะอาดห้องน้ า 
๖.ปรับปรุงศาลาไทย 
๗. ปรับปรุงห้องส านักงาน
บริหารทั่วไป/กิการนักเรียน 
๘.จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน/ครู 
๙. จัดกิจกรรมรักษ์พ้ืนที่เพ่ือ
ราศี  พพ โดยแบ่ ง พ้ืนที่ ให้
นัก เรี ยนดูแลรั กษาและท า
ความสะอาดก่อนเข้าแถวท า
พิธีหน้าเสาธง มีการประกวด 
โดยคณะกรรมการนักเรียน 
 เป็นผู้ประเมิน และโรงเรียน
มอบรางวัลทุกเดือน 
๑๐. จัดประกวดห้องเรียน โดย
มีการคณะกรรมการนักเรียน
เป็นผู้ประเมินและมีเกณฑ์ใน
การตัดสิน เรื่องบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดปูายนิเทศ  การ
จัดสภาพห้ อง เ รี ยน  ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ใน
ห้องเรียน การปิดไฟฟูา 
และพัดลม 
๑๑.จัดให้นักเรียนมาพัฒนา
โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนทุก
วันเว้นหยุดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓๓ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๘ 

(ต่อ) 
พัฒนา
บรรยากาศ
และภาพ
แวดล้อม 

 ๑๒.ท ากิจกรรมวันท าความ
สะอาดครั้งใหญ ่
๑๓. พัฒนาโรงเรียนวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา 

 

๙ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

๑.ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนา
การศึกษา 
๒.ประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆของโรงเรียน 

๑.จัดท าเอกสารฟูาแสด
เผยแพร่การด าเนินงานต่างๆ
ของโรงเรียน 
๒. พานักเรียนไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน การแสดง  
พิ ธี ก ร  ก า ร ป ร ะก ว ด ห รื อ
แข่งขันกิจกรรม งานแข่งโพน
ลากพระ ลอยกระทง  อาหาร
ดีศรีเมืองลุง  
๓.จัดรายการวิทยุ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย  และชุมชนคนเมืองลุง 
จ านวน ๓ รายการ 
๔ . ป ระช าสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ 
๕. จัดท าปูายไวนิลแสดงความ
ยินดีของครูและนักเรียนใน
โอกาสต่างๆ 

ร้อยละ ๙๑ 

๑๐ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

๑. การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
-รับสมัคร 
-ประชาสั ม พันธ์  หา เสี ย ง 

แถลงนโยบาย แนะน าทีมงาน 
-ด าเนินการเลือกตั้ง จัดท า

บัตร จัดสถานที่ เตรียมวัสดุ  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 



 
๓๔ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๐ 
(ต่อ) 

ง านส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

อุปกรณ์และคูหา ลงคะแนน
เสียง 
-ประกาศผล 
-โรงเรียนรับรอง 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย 
-ให้ความร่วมมือและแนะน าใน
การจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน  รับผิดชอบกิจกรรม 
วันนี้วันพระ  รักษ์พ้ืนที่เพ่ือ
ราศี พ.พ. ปะกวดห้องเรียน 

 

๑๑ โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.จัดอบรมสัมมนาการเรียน
การสอน 
๒. พาไปศึกษาดูงานโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัด
เลย และ แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี อุตรดิดต์  เลย 
ราชบุรี 
๓. ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ
ของครู แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
อ านวยความสะดวกและ
บริการ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
อ านวยความสะดวกและ
บริการ  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๗ 



 
๓๕ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๑ 
(ต่อ) 

โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

 ๕. สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้ค ายกย่องชมเชย  
มอบเกียรติบัตร 
มอบของขวัญ  ร่วมกิจกรรม 
ต่างๆของบุคลากรตามโอกาส  
เยี่ยมเมื่อเจ็บปุวย 

 

๑๒ ระดมทุนเพ่ือ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

๑.ระดมทุนจาก
ผู้ปกครองเรียนและ
ชุมชน 
๒. เพ่ือจ้างครูสอน
ดนตรี คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ครู
ชาวต่างชาติ  
๓.เพ่ือจ้างพนักงาน
ขับรถยนต์ พนักงาน
ท าความสะอาด 
พนักงานบริการ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ และคน
สวน 
๔. เพ่ือพัฒนา
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

๑. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 
๒. แจ้งนโยบาย เหตุผลความ
จ าเป็นต่อผู้ปกครอง 
๓.ขอสนับสนุนเงินทุน 
๔. ด าเนินการจัดจ้าง 
๕.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. สรุปผลเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 



 
๓๖ 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๓ 
 

งานแนะแนว ๑. นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาเรียน
ต่อระดับชั้นมัธยม 
๒.นักเรียนที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

๑ . ไปแนะแนวนั ก เ รี ยน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
๒. จัดสอนติวเข้ม 
๓. จัดหาระดมทุนและมอบ
ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ โดยขอ
สนั บสนุ นจากบุ คล ากร ใน
โรงเรียน และชุมชน 
๔. มอบทุนการศึกษานักเรียน
เรียนดีในชั้นม. ๓ของโรงเรียน 
ที่เรียนต่อในชั้นม.๔ 
๕. จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น 
ม.๓ และ ม.๖ 
๖.บริการให้ค าปรึกษา 
๗.บริการการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา 
๘. หางานให้นักเรียนท า
ช่วงเวลาว่างหรือปิดภาคเรียน 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๔ โครงการจัด
นิทรรศการ
ทางวิชาการ
เปิดบ้านรับ
น้อง 

๑ .นักเรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการ
ท างาน  ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๒.นักเรยีนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๓. ประชา 
สัมพันธ์โรงเรียนแก่
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
๔. สรา้งความสมัพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

๑ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ประชาสัมพันธ์ 
๓. ติดต่อหน่วยงาน 
๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทาง
วิชาการ ร่วมชมนิทรรศการ 
๕. นักเรียนจัดกิจกรรม 
๖.นักเรียนศึกษาหาความรู้  
๗. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๕ 



 
๓๗ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
             สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕7 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี จ านวนนักเรียน/ครู 
คิดเป็น 
ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๖.๐๕ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

ทั้ง 
หมด 

ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

 ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๑,๑๕๕ ๑,๑๒๕ ๙๗.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

๑,๑๕๕ ๑,๐๕๕ ๙๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๑,๑๕๕ ๑,๐๕๕ ๙๑.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๑,๑๕๕ ๑,๐๕๙ ๙๑.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น           ๑,๑๕๕ ๑,๐๕๙ ๙๑.๖๘ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ      

๑,๑๕๕ ๑,๑๑๒ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์   

   ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร        

๑,๑๕๕ ๑,๑๐๗ ๙๕.๘๔ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

๑,๑๕๕ ๑,๑๐๗ ๙๕.๘๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง       

๑,๑๕๕ ๑,๑๐๗ ๙๕.๘๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าและร่วม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม       

๑,๑๕๕ ๑,๑๐๗ ๙๕.๘๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   

   ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

๑,๑๕๕ ๙๙๖ ๘๖.๒๓ ๒.๐๐ ๑.๗๒ ๔ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

๑,๑๕๕ ๑,๐๐๕ ๘๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน   

๑,๑๕๕ ๑,๐๓๕ ๘๙.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๓.๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

๑,๑๕๕ ๑,๐๗๙ ๙๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีวามสามารถ 
ใ น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ             
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

   ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง      

๑,๑๕๕ ๑,๐๓๑ ๘๙.๒๖ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

๑,๑๕๕ ๑,๐๓๑ ๘๙.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ   

๑,๑๕๕ ๑,๐๒๐ ๘๘.๓๑ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ   
 
 

๑,๑๕๕ ๑,๐๗๙ ๙๓.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๓๙ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และ 

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
   ๕.๐๐ ๓.๒๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไป ตามเกณฑ์   

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔  ผลการสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ์        

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

   ๕.๐๐ ๔.๓๖ ๔ ดีมาก 

๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ   

๑,๑๕๕ ๙๖๐ ๘๓.๑๑ ๒.๐๐ ๑.๖๖ ๔ ดีมาก 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง   

๑,๑๕๕ ๑,๐๐๐ ๘๖.๕๘ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   ๑,๑๕๕ ๑,๐๒๐ ๘๘.๓๑ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๕๕ ๑,๑๑๘ ๙๖.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๔๐ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวนนักเรียน/
ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๖.๓๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

   ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

๗๑ ๖๙ ๙๗.๑๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน   

๗๑ ๖๘ ๙๕.๗๗ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๗๑ ๖๘ ๙๕.๗๗ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจดัการเรยีนรู ้

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค   

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน     
 

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๔๑ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา   

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

๗๑ ๗๑ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ         

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
 
 
 

  

 
๕ 

 
๒.๐๐ 

 
๒.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 



 
๔๒ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง  
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด   

  ๕ ๒.๐๐  ๒.๐๐  ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู ้และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

   ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๒จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ          

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ    ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

  

 
๕.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง       

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ              

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 
๔๓ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

  ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น   

  ๔ ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน   

  ๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

  

 
๔ 

 
๓.๐๐ 

 
๒.๔๐ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ 
ภายในของ สถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง   

   ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา       
 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 



 
๔๔ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา            

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง   

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน   

  
 

๔ 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๘๐ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้ าง ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๑ การสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง   

 

 

 

 

 

  ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 



 
๔๕ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ทั้ง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพั ฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่  
ก าหนดขึ้น   

   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย  
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่ก าหนดขึ้น 

  

 
๕.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านการส่งเสริม   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา        
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น     

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น     

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๘๙.๖๐ ๔ ดีมาก 
 
 
 



 
๔๖ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๐ หมู่ที่ ๗ ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร 
๔ คน ได้รับการประเมินรอบสอง เมื่อวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีการจัดการศึกษา  
๑ ระดับคือ 
 ๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 
               -มัธยมศึกษา    มีบุคลากรครูจ านวน ๘๐ คน ผู้เรียน จ านวน ๑,๓๐๖ คน 
 รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๘๐ คน ผู้เรียน จ านวน ๑,๓๐๖ คน 
สรุปผลการประเมินภายนอก  

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 
มัธยมศึกษา ได้รับการับรองมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรุู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๒๖ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 



 
๔๗ 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๘ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(มัธยมศกึษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรุู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๒๖ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐  

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐  

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐  

ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูป
การศึกษา 
 
 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



 
๔๘ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(มัธยมศกึษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
  

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา         
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๘ ดี 
 
จุดเด่น  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด สิ่งมอมเมา มีสุนทรียภาพ มีความสามารถ และความมั่นใจกล้า
แสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความ
กตัญญูกตเวที เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง สุภาพนอบน้อม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มุมานะในการเรียน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี 
  การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “สวัสดีทักทาย แต่งกายถูกระเบียบ” การพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ”โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดี” ผลการ
ด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาคือ “โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” 

๒. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  

ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ บุคลากรแลผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาและได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้ความช านาญตามวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยและคุณธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวิริยะอุตสาหะ มีทักษะและความสามารถในการ 
“ปลูกฝัง” บรรดา “จิตส านึก” ต่างๆที่ผู้เรียนพึงรับในด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ จัดหาหลักสู๖ร 
วิธีสอน ที่มามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบริการที่ดี พัฒนาตนเอง สามารถท างาน
เป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

๔.ด้านประกันคุณภาพภายใน 
ไม่มี 
 



 
๔๙ 

จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมให้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการอ่านให้มากข้ึนทุกคน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑  

ครั้ง โดยครูที่ปรึกษา และสถานศึกษาติดตามการเข้าใช้ห้องสมุด การดูบันทึกการอ่านตามระดับชั้น 
การคัดเลือกหนังสือให้เหมาะกับผู้เรียนตามระดับชั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจใฝุรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ที่จะน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยู  ่ในระดับต้องปรับปรุง ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงด่วน ๑ กลุ่มสาระ คือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามระบบการบริหารคุณภาพ ( PDCA) ให้ครอบคลุมทุก
โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการทบทวน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงานจากการท า MOU  กับหน่วยงานต่างๆ และให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมและการ 

พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ การน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัด การเรียนรู้ 
แบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และการส่งเสริมให้ครูศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.ด้านประกันคุณภาพภายใน 
ไม่มี 
 

โอกาส  
 ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา เช่น อบต. ควนมะพร้าว ส่งเสริมเรื่องการ
จัดสรรห้อง ไอซีที ส าหรับชุมชนไว้ในสถานศึกษา จ านวน ๑ ห้อง และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
อุปสรรค  
 สถานศึกษาตั้งอยู่นอกจังหวัดผู้เรียนต้องเดินทางผ่านโรงเรียนในตัวจังหวัด หลายโรงเรียน ท า
ให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านครอบครัว ไม่อยากเดินทางไกล นิยมเรียนโรงเรียนในตัวจังหวัด ผู้ เรียนที่
เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน บางส่วนบิดามารดาหย่าร้าง อาศัยอยู่
กับปูุย่า ตายายหรือญาติ ซึ่งบางส่วนขาดการอบรมดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนของบุตรหลาน ท าให้
ไม่สามารถเลือกผู้เรียนได ้
 
 
 
 



 
๕๐ 

๑๓.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  
    ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 

ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง ให้มีความปลอดภัย เพ่ือเผยแพร่
และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป 

 ๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและ
นอกสถานศึกษาให้มากข้ึนและต่อเนื่อง เพ่ือเผยแพร่และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นต่อไป 

 ๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้จากเรื่องที่อ่านให้มากขึ้นทุกคน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง โดยครูที่ปรึกษา และสถานศึกษาติดตามการเข้าใช้ห้องสมุด การดูบันทึกการอ่านตาม
ระดับชั้น การคัดเลือกหนังสือให้เหมาะกับผู้เรียนตามระดับชั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจใฝุรู้ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น 

 ๔) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดให้
หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านและการสรุปใจความส าคัญ ส่งเสริมการท ากิจกรรมกลุ่มโดยการท า
โครงงานและการใช้ผังความคิดให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๕) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย ทั้งการวางแผนงาน ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 

 ๖) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงและปรับปรุงเร่งด่วน โดยครูประจ าวิชาควรน าผลคะแนนจาก สทศ.
มาวิเคราะห์ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีคะแนนไม่ดีที่สาระการเรียนรู้ใด เพ่ือครูจะได้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนที่ผ็
เรียนท าคะแนนจากการสอบได้ไม่ดี และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 ๗) ครูผู้สอนควรปรับการเรียนรู้ ยึดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ตามหลักสูตร และควรเพ่ิมการใช้สื่อ
การสอนให้มากขึ้น เพ่ือชาวยกระตุ่ นให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่ก าลังเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

 ๘) สถานศึกษาควรด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้มีความต่อเนื่องทุกปี และควรมีการ
ติดตามประเมินผล การน าไปปฏิบัติของนักเรียนทั้งที่บ้าน และชุมชน เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

 ๙) สถานศึกษามีการด าเนินการตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือโรงเรียนสะอาด
บรรยากาศดี  เพ่ือความส่งผลตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ชัดเจน ควรมีการจัดถังขยะที่มีฝาปิดและ
ประสานงานกับหน่วยงานในชุมชน เช่น อบต. ในการด าเนินการเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเก็บ
ขยะภายในโรงเรียน 

 ๑๐) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและให้มีความ
ต่อเนื่องทุกปี 



 
๕๑ 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
 ๑) สถานศึกษาควรเพิ่มการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและการบริหารงานทั้ง ๔ ด้านให้มาก
ขึ้น เพื่อให้เกดิประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 ๒) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ให้
ครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ มีการทบทวนประเมินผล การปฏิบัติงาน
จากการท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ  และให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคณาจารย์  ทั้งในด้านคุณวุฒิ และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการท าหน้าที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ว่า สถานศึกษาจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติใน
เรื่องการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ตาม สถานศึกษาควรวางแผนระยะยาว โดยมีเปูาหมายชัดเจน และ
ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผน ด้วยการจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การศึกษาต่อ และการก้าวสู่ต าแหน่งวิชาการ ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการน าเสนอข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่
ต้องการในอนาคต ข้อมูลการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร 
ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลจากผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ การก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนได้มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยการเข้าศึกษาวิชาการสมัยใหม่ระยะสั้นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ในปี 
๒๕๕๘ 
 ๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าวิจัย จากประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
น าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน น ามาเชื่อมโยงเพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ช่วย
เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการยันทึก ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้มากข้ึน และ
เมื่อได้ด าเนินงานโครงการใดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการประเมินผลสรุปผลให้ชัดเจนครบ
ทุกโครงการ เพ่ือให้พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 โครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้วยการปรับปรุงอาคารเรียน จัดท าสวนหย่อม 
ท าศาลาที่นั่งพักผ่อน ปรับปรุงศาลาไทย จัดกิจกรรมราศี พพ. แบ่งพ้ืนที่ให้นักเรียนช่วยกันดูแลความ
สะอาด จนท าให้โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๕ เป็นต้น 



ตอนท่ี ๒  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๑. การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนพทัลงุพิทยาคม แบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร
วิชาการ  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านบรหิารงานบุคคล  ด้านบรหิารงบประมาณ และด้านกิจการนักเรียน 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาสู่สากล มีคุณธรรมน าความรู้โดย
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.๒ พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมเพื่อให้มีคุณธรรม        

น าความรู้ มีความสามารถเตมมตามศักยภาพให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ด ารงตน โดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ  โดยเน้นการกระจายอ านาจ 
 การมีส่วนร่วม โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ และชุมชนมสีว่นร่วมในการจัดและพฒันา 
คุณภาพการศึกษา 

๓.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความสามารถในการบรหิารจัดการ 
และเป็นครูมอือาชีพ 
 ๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานระดับสากล 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถเตมมตามศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ         
สู่มาตรฐานระดับสากล มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

๒.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
           สวัสดีทักทาย  แต่งกายถูกระเบียบ 
 

๒.๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
           โรงเรียนสะอาด บรรยากาศด ี
 
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมากข้ึนในทุกกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาไทยโดยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าแผนไปใช้  มีการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนของครู จัดท ากิจกรรมการสอนซ่อมเสริม สอนติวเข้ม เข้าค่ายวิชาการ พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเตมมตามศักยภาพ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  



 
 

๕๔ 

๒. ส่งเสริมนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะที่มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะในการด ารงชีวิตใน
สังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  สร้างงานสร้างอาชีพ  สามารถ
น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน  ยอดนักอ่าน การท าโครงงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน การเข้าค่ายปรับ
พฤติกรรม ใช้ICTในการศึกษาหาความรู้ จัดเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมประยุกต์ๆ และ
การน าเสนอผล  บริการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียน   
 ๓. พัฒนาครูให้มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้สื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมกับผู้เรียน  มีความ
กระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง
เตมมความสามารถ  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  โดยจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร          
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา  จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร นิเทศการ
ปฏิบัติงาน  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใส่ ใจดู
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และใช้การ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน 
 ๔. พัฒนาผู้บริหาร  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ  นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
สามารถระดมทรัพยากร  และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โดยการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสวนาสภากาแฟกับหน่วยงานราชการ    น าโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  การท าข้อตกลงกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ  ธนาคารออมสิน  ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนใน
โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา ส าหรับจ้างครูและบคุลากร จ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ พัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕. พัฒนาโรงเรียน  เป็นโรงเรียนดี  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  มีความร่มเยมน  ร่มรื่น  รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  โดยพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม จัดสวนหย่อม  จัดท าที่นั่งพักผ่อน ปลูกต้นไม้ ซ่อมบ ารุงอาคาร พัฒนา
บรรยากาศห้องเรียน ประกวดห้องเรียน กิจกรรมรักษ์พื้นที่เพื่อราศี พ.พ  และติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 

๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เพื่อสู่ความเป็นเลิศ     
กลยุทธ์ท่ี ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ

ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม อย่างมีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเตมมศักยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านวิทยฐานะ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๖ 

 ๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
     
    กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพ่ือสู่  
       ความเป็นเลิศ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๒. โครงการนโยบายเรียน 
ฟรี ๑๕ปี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ 
๓. โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาภายใน
และภายนอก 
๔. โครงการบริการการศึกษา 
         - บริการให้ค าปรึกษา 
๕.ออกก าลังกายและนันทนาการ 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 
๑.๔ร้อยละของผู้เรียนที่ 
เหมนคุณค่าในตนเอง มี
ความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ร้อยละของผู้เรียนที่ 
สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

               
 

๙๗.๑ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 

๙๑ 
 
 

๙๘ 

มฐ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕ 
๑.๖ 



 
 

๕๗ 

   กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพ่ือสู่      
     ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม 
๗.โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. โครงการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด 
๙ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๐.โครงการพัฒนาห้องศูนย์
ต่างประเทศ 
๑๑.โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน 
๑๒. ๕นาทีมีค่าพัฒนาภูมิรู้ 
๑๓.  โครงการนโยบายเรียนฟรี/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ - ค่ายวิชาการ 
-การให้บริการ  ICT -การแข่งขันทักษะ-
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๑๔. การบริการห้องสมุด 

๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 
๒.๑ ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ร้อยละของผู้เรียน
ที่ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๒.๓ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

มฐ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  
๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔ 

 
 
 
 

 
 



 
 

๕๘ 

   กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพ่ือสู่      
     ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๙.โครงการพัฒนาห้องศูนย์ต่างประเทศ 
๑๐.โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน 
๑๑. ๕นาทีมีค่าพัฒนาภูมิรู้ 
๑๒.  โครงการนโยบายเรียนฟรี/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ - ค่ายวิชาการ 
-การให้บริการ  ICT -การแข่งขันทักษะ-
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๑๓. การบริการห้องสมุด 
๑๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๓.ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑ ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒ร้อยละของผู้เรียน
ที่ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓ร้อยละของผู้เรียน
ที่ เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเหมนเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๓.๔ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 

มฐ.ที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่      
  ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๕. โครงการค่ายปรับพื้นฐาน 
๑๖. โครงการนโยบายเรียนฟรี/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

๔.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 

๙๒ 
 
 
 
 
 

๙๒ 
 
 
 

๙๒ 
 
 
 
 

๙๒ 
 
 
 
 
 
 

มฐที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่  
๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔ 

๔.๕ 

 
 
 



 
 

๖๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่      
  ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๗. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 

๕. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
๕.๑ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไป ตาม
เกณฑ์ 
๕.๓ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ร้อยละของผู้เรียน
ที่ ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๙๗.๕ 
 
 
 

๙๗.๕ 
 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 
 

๕๑.๕ 

มฐ.ที่ ๕ ตัวบ่งที่ 
๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่      
  ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๘.  โครงการนโยบายเรียนฟรี 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
- ค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-การแข่งขันกรีฑาสี 
 
 

๖. ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างานรักการ
ท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่วางแผนการ
ท างานและ
ด าเนินการจนส าเรมจ 
๖.๒ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ท า งาน
อย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจ ในผลงาน
ของตนเอง 
๖.๓ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพ ที่
ตนเองสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

มฐที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 
 ๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

 
 
 

 
 



 
 

๖๒ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่      
  ความเป็นเลิศ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒๐. โครงการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
๒๑.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

๗. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
๗.๑ หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๗.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
๗.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 
๗.๔ ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 

๘๗ 

มฐ.ที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่

๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.
๕,๑๐.๖ 

 
 
 
 



 
 

๖๓ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่      
  ความเป็นเลิศ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๒๒.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
๒๓.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒๔. โครงการพัฒนาห้องศูนย์
อาเซียน 
๒๕. โครงการพัฒนาและให้บริการ
สื่อเทคโนโลยี 

๘. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเตมม
ศักยภาพ 
๘.๑ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนม่ันคง สะอาดและ 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
๘.๒ มีโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๙๑.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 

มฐ.ที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่.๑๑.๑, 

๑.๑๒,๑๑.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๔ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถึชีวิตตามหลักปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(มโนรา ) 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ปลูกฝังคณะธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะความส านึกใน
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๑ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การ  ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และ  คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
๑.๒.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  พัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๓ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจ าแนกตาม
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มพิเศษ 
๑.๔ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและ
ส่งต่อ 
๑.๕ร้อยละของผู้เรียนที่ได้
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

มฐ.ที่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่

๒.๑,๒.๒,๒.๓, 
๒.๔ 

 
 
 
 



 
 

๖๕ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและได้รับ 
  การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการบริการการศึกษา 
- ทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน 
-แนะแนวการศึกษาต่อ 
-แนะแนวนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา 
๒. นิทรรศการทางวิชาการเปิด
บ้านรับน้อง 
๓.งานการรับนักเรียน 
๔.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและพัฒนาเตมมตามศักยภาพ 
๑.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้เรียนเตมมตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๑.๒. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ออก
กลางคัน 
๑.๓ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
บริการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เนมตในการเรียนรู้ 
๑.๔ร้อยละของประชากรวัย
การศึกษาใน  เขตพื้นที่บริการ
ได้รับการศึกษาภาค  บังคับและ
ขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘๗ 
 
 
 

๐.๓ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

มฐ.ที่ ๘ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

๖๖ 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                อย่างมีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมดา้นวิทยฐานะ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชงิปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
-ศึกษาดูงาน 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
สัมมนา 
-สร้างขวัญและก าลังใจ (มอบ
ของขวัญ เยี่ยมเม่ือเจมบป่วย 
มุทิตาจิต จัดงานเลี้ยงต้อนรับ 
เลี้ยงส่ง สังสันท์ปีใหม่ ) 
๒ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
๓. โครงการนิเทศภายใน 
๔. โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารให้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
๑.๑.ร้อยละของครูที่ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑.๒.ร้อยละของผู้บริหารที่
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๑.๓.ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
๑.๔ ร้อยละของครูที่มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๑.๕ ร้อยละของครูที่มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

 
 
 
 

๘๗ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 

มฐ.ที่ ๗ ตัวบ่งชีท้ี่  
๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.
๕,๗.๖,๗.๗,๗.๘,๗.๙ 
มฐที่ ๘ ตัวบ่งชีที่
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.
๕,๘.๖ 

 
 
 



 
 

๖๗ 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                อย่างมีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมดา้นวิทยฐานะ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
 ๑.๖ ร้อยละของครูที่ออกแบบและ

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
๑.๗ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน่าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
๑.๘ ร้อยละของครูที่มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๑.๙ ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๑.๑๐ ร้อยละของครูที่มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 
๑.๑๑ ร้อยละของครูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๑.๑๒ ร้อยละของครูที่จัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเตมมเวลา เตมม
ความสามารถ 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

๖๘ 

กลยุทธ์ท่ี ๕  พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ 
๒.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
๓. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๔. โครงการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
๗. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. โครงการประชาสัมพันธ์ 
๙.นิเทศภายใน 
๑๐. จัดท าแหล่งเรียนรู้ 
๑๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
๑๒ .โครงการห้องเรียนพิเศษ 
๑๓. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา 
๑๔. ประชุมผู้ปกครอง 
๑๕. เยี่ยมบ้าน 
๑๖. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑๗. รักษ์พื้นที่เพื่อราศี  พ.พ 

๑.ร้อยละของผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
๒. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
๔. โรงเรียนมีกิจกรรมการสร้างเสริม
สนับสนุนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

มฐที่ ๘ ตัวบ่งชีที่
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.

๕,๘.๖ 
มฐที่ ๙ตัวบ่งชี้ที่ 
๙.๑,๙.๒,๙.๓ 

มฐที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้
๑๑.๑,๑๑.๓, 

มฐที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๒.๑-๑๒.๖ 

มฐ.ที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๓.๑, ๑๓.๒ 

มฐ.ที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๔.๑,๑๔.๒ 

มฐ.ที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๕.๑,๑๕.๒ 

 



ตอนที่ ๓ ผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

    กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่ 
                          ความเป็นเลิศ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
๒. โครงการนโยบายเรียนฟรี 
๓. โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา
ภายในและภายนอก 
๔. โครงการบริการการศึกษา 
    - บริการให้ค าปรึกษา 
๕. ออกก าลังกายและ
นันทนาการ 

๑ . ผู้ เ รี ยน มีสุขภาวะที่ ดี  แ ละ มี
สุนทรียภาพ 
   ๑.๑ ร้อยละ๙๗.๑ของผู้เรียนที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
   ๑.๒ ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   ๑.๓ ร้อยละ๙๕ของผู้เรียนที่ปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   ๑.๔ ร้อยละ๙๑ของผู้เรียนที่ เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
   ๑.๕ ร้อยละ๙๑ของผู้เรียนที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
   ๑.๖ ร้อยละ๙๘ของผู้เรียนที่ สร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

               
๙๗.81 

 
 

๙5.10 
 
 

๙8.79 
 
 
 

๙8.79 
 
 

๙2.09 
 

๙8.94 
 

มฐ๑0 ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,

๑.๕,๑.๖ 

๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม 
๗.โครงการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๘. โครงการรณรงค์ต่อต้านสาร
เสพติด 
๙ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๑๐.โครงการพัฒนาห้องศูนย์
ต่างประเทศ 

๒.ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   ๒.๑ ร้อยละ๘๕ ของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   ๒.๒ ร้อยละ๘๕ ของผู้เรียนที่ เอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   ๒.๓ ร้อยละ๘๕ ของผู้เรียนที่ยอมรับ 
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   ๒.๔ ร้อยละ๘๕ ของผู้เรียนที่ตระหนัก 
รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

95.93 
 

95.93 
 

95.93 
 

95.93 
 
 

มฐ ที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่  

๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔ 



 ๗๐ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑๑.โครงการส่งเสริมทักษะการ
อ่าน 
๑๒. ๕ นาทีมีค่าพัฒนาภูมิรู้ 
๑๓.  โครงการนโยบายเรียน
ฟรี/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - ค่าย
วิชาการ 
-การให้บริการ  ICT -การ
แข่งขันทักษะ-ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
๑๔. การบริการห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15. โครงการพัฒนาห้องศูนย์
ต่างประเทศ 
16. โครงการส่งเสริมทักษะ
การอ่าน 
๑7. โครงการนโยบายเรียน
ฟรี / กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน - 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - ค่าย
วิชาการ 
-การให้บริการ  ICT -การ
แข่งขันทักษะ -ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
18. การบริการห้องสมุด 
19.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๓.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓.๑ ร้อยละ8๐ของผู้เรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว 
  ๓.๒ ร้อยละ8๐ของผู้เรียนที่ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  ๓.๓ ร้อยละ8๐ของผู้เรียนที่ เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  ๓.๔ร้อยละ8๐ของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
 

82.06 
 
 
 

87.72 
 
 

88.17 
 
 

93.44 

มฐ.ที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ 

๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

20. โครงการค่ายปรับพื้นฐาน 
21. โครงการนโยบายเรียน
ฟรี/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคดิสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๔.๑ ร้อยละ๙0ของผู้เรียนที่สรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ ร้อยละ๙๒ของผู้เรียนที่น าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

 
 
 

90.65 
 
 

90.43 
 
 
 
 

 

มฐที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่  

๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔ 
 



 ๗๑ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

    ๔.๓ ร้อยละ๙0ของผู้เรียนที่ก าหนด
เปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
  ๔.๔ ร้อยละ85ของผู้เรียนที่มีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

86.66 
 

 
89.83 

 
 

 

22.  โครงการนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 
 - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 - ค่ายวิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - การแข่งขันกรีฑาสี 
 
 

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   ๖ .๑  ร้ อยละ ๙๐ของผู้ เ รี ย นที่ ว า ง
แผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
   ๖.๒ ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่ท า งาน
อย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจ ในผลงานของตนเอง 
   ๖.๓ ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   ๖.๔ ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับ
อาชีพ ที่ตนเองสนใจ 

 
 
 

87.41 
 

88.69 
 
 

89.90 
 

97.96 
 

 

มฐที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ 

 ๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

๑๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒๐. โครงการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
๒๑.โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๗.  สถ าน ศึกษา มีก ารจั ด หลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  ๗.๑ ร้อยละ ๙๑ ของครู นักเรียน ชุมชน
พึงพอใจในหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗.๒ ร้อยละ ๙๑ ของครู นักเรียน มี
ความพึงพอใจในรายวิชาเลือก              
  ๗.๓ ร้อยละ๘๗ของนักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัด 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
  ๗.๔ ร้อยละ๘๗ของครูที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 
 
 

๙๑.๕ 
 

๙๑.๕ 
 

๘๙ 
 
 
 

 
๘๘ 

 
 

 

มฐ.ที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่

๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,
๑๐.๔, 

๑๐.๕,๑๐.๖ 



 ๗๒ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เปูาหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๒๒.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 
๒๓.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๒๔. โครงการพัฒนาห้องศูนย์
อาเซียน 
๒๕. โครงการพัฒนาและ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี 

๘. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
  ๘.๑ ร้อยละ ๙๑.๗  ของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด  
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพี ย ง  อยู่ ในสภาพใช้ การ ได้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
  ๘.๒ ร้อยละ ๘๗ ของนักเรียนร่วม
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
 
 

๙๒ 
 
 
 
 
 

๘๗ 

มฐ.ที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๑.๑, 

๑1.๒,๑๑.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

   กลยุทธ์ท่ี ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถึชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เปูาหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น  (มโน
รา ) 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ปลูกฝังคณะธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะความส านึกในความเป็น
ไทย รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การ  ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และ  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๑.๒.ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๑.๓ร้อยละ๙๐  ของผู้เรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่ม
ปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มพิเศษ 
๑.๔ร้อยละ๙๐  ของผู้เรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและส่งต่อ 
๑.๕ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียนที่ได้
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

๙๐.๕ 
 
 
 

๙๐.๕ 
 
 

๙๐.๕ 
 
 

๙๐.๕ 
 

๙๐.๕ 
 
 

มฐ.ที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่

๒.๑,๒.๒,๒.๓, 
๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔ 

 
   กลยุทธ์ท่ี ๓ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและได้รับการ 
                  พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการบริการการศึกษา 
- ทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน 
-แนะแนวการศึกษาต่อ 
-แนะแนวนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา 
๒. นิทรรศการทางวิชาการเปิด
บ้านรับน้อง 
๓.งานการรับนักเรียน 
๔.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๕.การสอนซ่อมเสริม/ ติวเข้ม 
 

๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๑.๑ ร้อยละ๘๗ 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้เรียนเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
๑.๒. ร้อยละ  ๐.๓ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ออกกลางคัน 
๑.๓ ร้อยละ๙๐ 
ของนักเรียนที่ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ 
๑.๔ ร้อยละ๙๐ 
ของประชากรวัยการศึกษาใน  
เขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษา
ภาค  บังคับและขั้นพื้นฐานทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 
 

๐.๓ 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.๑ 
มฐ.๒ 
มฐ.๓ 
มฐ.๔ 
มฐ.๕ 
มฐ.๖ 

 
 
 
 
 



 ๗๕ 

   กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
                   คุณภาพและได้รับการส่งเสริมดา้นวิทยฐานะ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
  - ศึกษาดูงาน 
  - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนา 
  - สร้างขวัญและก าลังใจ 
๒. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
๓. โครงการนิเทศภายใน 
๔. โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

๑ .  พั ฒ น าค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา ผู้บริหารให้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
๑ . ๑ . ร้ อ ย ล ะ ๘ ๗  ข อ ง ค รู ที่
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผล 
๑.๒.ร้อยละ๘๗.๕   ของผู้บริหาร
ที่ปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่
อย่ า ง มีประสิทธิภาพและ เ กิด
ประสิทธิผล 
๑.๓.ร้อยละ๘๗.๕  ของบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห รื อ เ ก ณ ฑ์ ที่
โรงเรียนก าหนด 
๑.๔ ร้อยละ๘๗.๕  ของครูที่มีการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๑.๕ ร้อยละ๘๗.๕   ของครูที่มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
๑.๖ ร้อยละ๘๗.๕ ของครูที่
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 

 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 

๘๗.๕ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 
 

๘๙.๓ 
 

มฐ.ที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่  
๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.
๕,๗.๖,๗.๗,๗.๘,๗.๙ 
มฐที่ ๘ ตัวบ่งชีท้ี่
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.
๕,๘.๖ 

 
 



 ๗๖ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายเชิง 

(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
 ๑.๗ ร้อยละ๘๗.๕  ข องครูที่ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๑.๘ ร้อยละ๘๗.๕  ของครูที่มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๑.๙ ร้อยละ๘๗.๕  ของครูที่ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๑.๑๐ ร้อยละ๘๗.๕  ของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 
๑.๑๑ ร้อยละ๘๗.๕  ของครูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๑.๑๒ ร้อยละ๘๗.๕ ของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 
 

๘๙.๓ 
 
 

๘๙.๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

   กลยุทธ์ท่ี๕  พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปูาหมายเชิง 
(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ 
๒.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
๓. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๔. โครงการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
๗. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. โครงการประชาสัมพันธ์ 
๙.นิเทศภายใน 
๑๐. จัดท าแหล่งเรียนรู้ 
๑๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
๑๒ .รับการประเมินโรงเรียน
ในฝัน 
๑๓. รับการประเมินโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน 
๑๔ .โครงการห้องเรียนพิเศษ 
๑๕. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา 
๑๖. ประชุมผู้ปกครอง 
๑๗. เยี่ยมบ้าน 
๑๘. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑๙ .รักพื้นที่เพื่อราศี   พ.พ 

๑.ร้อยละ๘๐ ของผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. ร้อยละ๘๐ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
๔. โรงเรียนมีกิจกรรมการสร้างเสริม
สนับสนุนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

มฐที่ ๘ ตัวบ่งชีที่
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.

๕,๘.๖ 
มฐที่ ๙ตัวบ่งชี้ที่ 
๙.๑,๙.๒,๙.๓ 

มฐที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้
๑๑.๑,๑๑.๓, 

มฐที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๒.๑-๑๒.๖ 

มฐ.ที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๓.๑, ๑๓.๒ 

มฐ.ที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๔.๑,๑๔.๒ 

มฐ.ที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๕.๑,๑๕.๒ 

 



 ๗๘ 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมายเชิง 
(ปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 
 
๒. โรงเรียนเครือข่ายการ
เรียนรู้ไร้พรมแดน 
 
๓. โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้เรียน 
 
 
๒. จัดการเรียนรู้โดยใช้
เครือข่าย 
 
๓. สอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑/๑ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรี ยนร้อยละ
๕๐ ได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพ 
 ๒.  ครูร้ อยละ  ๓๐
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครือข่าย 
๓. นักเรี ยนร้อยละ 
1 0 0  ไ ด้ เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์และการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.ที่ ๑-๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 

๒.ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรียภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

๑.๑ 
 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ  

๐.๔9 ๕ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสขุภาวะและ
สุนทรียภาพ ดงัน้ี 
- โครงการกีฬา กรีฑาภายใน  และ
ภายนอกโรงเรียน   
- โครงการวันออกก าลังกาย 
- ให้บริการอุปกรณ์กีฬา 
- โครงการวิง่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของผู้เรียน 
- โครงการสง่เสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 
- กิจกรรมชุมนุมพยาบาลนักเรียน 
-  งานโภชนาการ ดแูลการบริการอาหาร 
- โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
- กิจกรรมแนะแนว โฮมรูม 
- กิจกรรมมโนรา 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา 
- การประกวดพานดอกไม้ธูปเทยีน 
- โครงการ To Be Number One 
- กิจกรรมแนะแนว โฮมรูม 
- นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในการท า
กิจกรรมหน้าเสาธง 
- การสร้างขวญัและก าลังใจให้กับนักเรียน 
- ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
- ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
- ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศลิปะ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๔8 ๕ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ 
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๐.๙9 ๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๐.๙9 ๕ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น ๐.๙2 ๕ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการตามจินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๙9 ๕ 

คะแนนรวม ๔.85 ๕ 
สรปุระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
๑. วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด โดย
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. โครงการ  To  Be  Number  One  และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
 ๒. โครงการว่ิงทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนโดยผู้เรียนทุกคนจะต้องว่ิงทดสอบสมรรถภาพทาง
กายทุกปีด้วยระยะ  ๑๒  กิโลเมตร 



 ๘๐ 

 ๓. โครงการกีฬา  กรีฑาภายใน  ภายนอกโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดให้นักเรยีนทุกคนมีสว่นร่วมการแข่งขัน
กีฬา  กรีฑา ภายในโรงเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษา
ประชาชนของจังหวัดพัทลุง  ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย  รู้จักเลือก
เล่นกีฬา  กล้าแสดงออก  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
 ๔. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  การปูองกันสิ่งเสพติด/โรคเอดส์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การปูองกันตนเองจากอุบตีิเหตุ  รู้จักกฎ  ระเบียบ  วินัยจราจร  พร้อมทั้งรู้จักการปอูงกนัและหลกีเลีย่งจากสิง่
เสพติด 
 ๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  งานอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  การตรวจสุขภาพนักเรียน  
กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  ตรวจสุขภาพผู้จ าหน่ายอาหารและตรวจสุขภาพคุณภาพอาหาร  การ
ปูองกันไข้เลือดออกและโรคต่าง ๆ การบริจาคโลหิต ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัย การปูองกันโรคตามฤดูกาล 
การออกก าลังกาย 
 ๖. กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน 
 ๘. กิจกรรมดนตรี และนันทนาการ ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ และเข้าค่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้   
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๙. กิจกรรมชุมนุมพยาบาลนักเรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ  ตรวจลูกน้ ายุงลาย 
 ๑๐. งานโภชนาการ ดูแลการบริการอาหาร  โรงอาหาร การตรวจสุขภาพแม่ค้า การให้ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ 
 ๑๑. กิจกรรมแนะแนว  โฮมรูม  อบรมระดับช้ันเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อบรมให้ความรู้  
คัดกรองนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะการปฏิเสธ รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ยา
เสพติด 
 ๑๒. ส่งเสริมให้นักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ  นักเรียนได้แสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   
นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในท ากิจรรมหน้าเสาธงเป็นคณะสีในแต่ละสัปดาห์  
 ๑๓. การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน  มอบของขวัญให้นักเรียนเน่ืองในโอกาสต่างๆ เช่น  
 ปีใหม่  วันเด็ก ยกย่องชมเชยและให้รางวัลในการกระท าความดี  ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน เยี่ยมนักเรียนเม่ือ
เจ็บปุวยและมอบเงินกองทุนสวัสดิการนักเรียนเม่ือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
เม่ือได้รับรางวัล มอบเกียรติบัตรหลังท าพิธีหน้าเสาธง 
 ๑๔. กิจกรรมมโนรา  โดยให้ผู้เรียนที่สนใจในศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ได้ฝึกท่าร าการร้องกลอนมโนราห์จาก
วิทยากรปรัชญาท้องถิ่นตามหลักมโนราห์  และออกแสดงร่วมกับชุมชนและสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รุ่น
น้องได้ 
 ๑๕. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  โดยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เช่น  การวาดภาพ  การ
แกะสลักสติกเกอร์  การเพนท์ภาพ  งานปั้น  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  วงโยธวาทิต  ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ
ทางด้านศิลปะที่หลากหลาย 
 ๑๖. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  มีการจัดกิกจรรมแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท  ทั้งกีฬา  กรีฑา  สากล  
พื้นบ้าน (การซัดต้ม  ชักกะเย่อ)  มีการประกวดกองเชียร์  ความพร้อมเพรียงในการฝึกซ้อมของคณะสี  ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัด  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพึงพอใจ  สนุกสนาน  และมีประสบการณ์ในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ๑๗. ร่วมกิจกรรมโครงการวันออกก าลังกาย  
 ๑๘. ส่งเสริมความสามารถพเิศษด้านกีฬา เช่น แฮนด์บอล  



 ๘๑ 

  ๑๙. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี  มีวงโยธวาฑิต  ดนตรีสากล ดนตรีไทย กลองยาว นักร้อง แดนเซอร์ 
เชียร์ลีดเดอร์  จัดรายการเสียงตามสาย จัดรายการวิทยุ กิจกรรมสัปดาห์วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การ
แข่งขันทักษะดนตรี 
 ๒๐. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้แก่การจัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ เข้าค่ายศิลปะ 
 ๒๑. ให้บริการอุปกรณ์กีฬา  
 ๒๒. การประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน กระทง เทียนพรรษา  หมรับ พุ่มกฐิน ในกิจกรรมวันไหว้ครู ลอยกระทง  
เข้าพรรษา  ท าบุญวันสารท  และทอดกฐิน 
  

๒.ผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียน
มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

 

๓.แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติอย่างยั่งยืนและจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

ท่ีได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กิจกรรมท่ีท า) 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม

หลักสูตร 
 
 
 
 

๑.๙2 ๕ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการ
เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลกัสูตรทุก
กลุ่มสาระและกจิกรรมการเรียน 
การสอนทุกกลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนและ
จัด โครงการ / กิจกรรมตอ่ไปนี ้
-  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน ์
/ยุวกาชาดและการอยู่ค่ายพักแรม 
-  กิจกรรมไหว้ทักทายสวสัด ี
-  กิจกรรมของหายไดค้ืน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันแม่ 
-  การทอดกฐิน 
-  การบริจาคเงินในกิจกรรมต่าง ๆ   
-  การบริจาคโลหติ 
-  การเยีย่มบ้านนักเรียน 
-  กิจกรรมวันพระ 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 

๐.๙6 ๕ 

๒.๓ ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
 
 

๐.๙6 ๕ 



 ๘๒ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมท่ีท า) 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนรุักษ์และ
พัฒนาสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๙6 ๕ -  กิจกรรมจิตอาสา 
-  กิจกรรมรักษ์พื้นที่เพื่อราศ ีพ.พ. 
-  ค่ายอาสาพฒันา 
-  พัฒนาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน 
-  การประกวดห้องเรียน 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมแห่เทยีนพรรษา 
-  กิจกรรมวันสารท 
-  กิจกรรมแขง่ขันทักษะเก่ียวกับคุณธรรม   
จริยธรรม 
-  กิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันพ่อ คะแนนรวม ๔.80 ๕ 

สรปุระดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
๑.วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมต่างๆเพื่อใหผู้้เรียนบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ี
ของมาตรฐานที่ ๑ โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปนี ้

๑. เข้าค่ายปฏิบัติธรรม/พัฒนาชุมชน  โรงเรียนจัดให้นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทกุคน เข้าค่าย
ปฏิบัติธรรมและพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง นักเรียนได้รบัการฝกึสวดมนต์ ท าวัตรเย็น ฟังธรรม       
นั่งสมาธิ ท ากจิกรรมกลุม่  ฝึกการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อืน่   และ มีจิตสาธารณะ  

๒. การประกวดมารยาทไทย โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกมารยาท การไหว้พระ การท าความ
เคารพชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การกราบผู้ใหญ่  รับของจากผู้ใหญ่  การพูดแนะน าตนเอง   และ
คัดเลือกตัวแทนห้องเรียนไปประกวดในระดับช้ันเรียน  และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๓. ไหว้ทักทายสวัสดีหลังพิธีหน้าเสาธง 
๔. การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/ยุวกาชาดและอยู่ค่ายพักแรม  ตามหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมในเครื่องแบบ  
นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย การเสียสละ ความซื่อสัตย์ การรักษาสมบัติส่วนรวม การอยู่ร่วมกัน        
การเป็นผู้น าและผู้ตาม  

๕. ของหายได้คืน เมือ่นักเรียนพบของๆผู้อื่น ได้มอบใหก้ับคุณครูเพื่อหาเจ้าของ และยกย่องเชิดชู
เกียรตินักเรียนหน้าเสาธง  เป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความซื่อสัตย์ 

๖. วันพระ รับศีล ฟังธรรม บริจาคทาน ทุกวันพระที่ตรงกับวันเปิดเรียน โรงเรียนจะนมินต์พระมาท า
พิธีหน้าเสาธง ฝึกให้นกัเรียนสวดมนต์ รบัศีล ฟังธรรม กรวดน้ า แผ่เมตตา บริจาคทาน โดยมีคณะกรรมการ
นักเรียนและตัวแทนนักเรียนในแต่ละช้ันเป็นผู้ด าเนินการในการจัดพิธีกรรมท าให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 



 ๘๓ 

๗. วันไหว้ครู คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ไหว้ครู  
เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอน เป็นผู้กตัญญูกตเวที  และ มีการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกัน   

๘. วันแม่ โรงเรียนได้กิจกรรมวันแม่  บุคลากรทุกคน  ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ หน้าเสาธง  มีการประกวดการเขียนเรียงความ การร้องเพลงค่าน้ านม คัดเลือกแม่ตัวอย่าง
ในแต่ละระดับช้ัน มอบเกียรติบัตร  เชิญแม่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกคนมาร่วมกิจกรรมใน
หอประชุม  เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 

๙. ทอดกฐิน โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการทอดกฐิน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  มีการ
ประกวดพุ่มกฐินที่มีเงินมาก สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อด ารงไว้ในประเพณี  มีการเสียสละ ท านุบ ารุง
ศาสนา 

๑๐. บริจาคเงินในกิจกรรมต่างๆ /รวมน้ าใจฟูาแสด  โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในบริจาค
เงินเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียน รู้จักเสียสละ มีความเมตตา กรุณา  

๑๑. การบริจาคโลหิต โรงเรียนจัดให้มีกจิกรรมการบริจาคโลหติปีละ ๒ครั้ง เพื่อให้นักเรียนรู้จกัเสียสละ 
มีความเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ 

๑๒. กิจกรรมรักษ์พื้นที่เพื่อราศี พ.พ โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกห้องเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบในตอนเช้าทุกวันก่อนท าพิธีหน้าเสาธง เป็นเวลา อย่างน้อย ๑๐ นาที โดยมี
คณะกรรมการนักเรยีนเป็นผูว้างแผนด าเนินการในการดูแลและประเมินผลการท างาน มีการมอบรางวัล   เป็น
การฝึกนักเรียนเสียสละ รักษาสมบัติส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๑๓. กิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูมระดับช้ัน เข้าหอประชุม /แนะแนว โรงเรียนจัดให้ครูที่ปรึกษาได้พบ
นักเรียนทุกเช้าหลังพิธีหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ ๘ และแนะแนวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่ออบรมสั่ง
สอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และร่วมกันแก้ปัญหา 

๑๔. เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนจัดให้ครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง     
เพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียนในทุกด้าน มีความรู้และความเข้าใจในตัวนักเรียนมากข้ึน และได้ช่วยเหลือ    
ให้ค าแนะน านักเรียนทุกด้าน  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีผลการประ เมินมาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในระดับ คุณภาพดีเยี่ยม  
 
๓.แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรด าเนินการจัดกจิกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนือ่งและปฏิบัติอย่างยัง่ยืน 
 
 
 

 



 ๘๔ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

ท่ีได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กิจกรรมท่ีท า) 
๓.๑ มีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู ้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๑.74 ๔ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดย จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
สืบค้นข้อมลู ศึกษาด้วยตนเอง และ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ดังนี ้
- จัดหาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของทุกกลุ่มสาระ 
- พัฒนาศูนย์การเรียนมัลตมิีเดีย 
- พัฒนาห้องสมุด 
- พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมสปัดาหห์้องสมุด 
- โครงการค่ายนักเขียน-นักอ่านรุ่น
เยาว์ 
- จัดคาบอ่าน 
 - โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู ้
- เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
- โครงการอ่านสารานุกรมไทย 
- โครงการยอดนักอ่าน 
-  กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ 
-  พัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์
-  จัดค่ายคอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมชุมนมุ 
- การประกวดห้องเรียน  
 -จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู ้

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเตมิ 

๐.90 5 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

๐.๘9 ๔ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.94 ๕ 

คะแนนรวม ๔.46 ๔ 
สรุประดับคุณภาพตามมาตรฐาน ดีมาก 
 
๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมนีโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน พฒันาการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี ้ 



 ๘๕ 

 ๑. พัฒนาศูนย์การเรียนมัลติมิเดีย  จ านวน ๓ ห้อง  เพื่อให้นักเรียนทุกห้องเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล 
และติดต่อข่าวสาร  ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน 
 ๒. พัฒนาห้องสมุด โดยการจัดหาหนังสอืพิมพ ์ วารสาร  วัสดุครุภัณฑ์เทคโนโลยีปรับปรุง ICT   เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น 
 ๓. พัฒนาปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์  โดยการพัฒนาสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 
 ๔. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ประกวดการอ่าน  การตอบค าถามเป็นรายบุคคล  เป็นทีมและเป็นระดับ
ห้องเรียน  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนร่วมท างานเป็นทีม  มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. โครงการค่ายนักเขียน-นักอ่านรุ่นเยาว์รู้รักภาษาไทย   เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้        
รักภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติและอกลักษณ์ของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะด้านการพูด     
การเขียน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อยู่ร่วมกันในสังคม 
 ๖. จัดคาบอ่านให้นักเรียนเพิ่มเติมจากคาบปกติ โดยมีครูเป็นผู้ดูแล 
 ๗. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนักเรียนทุกคนจะได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง        
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบในการท ากิจกรรม 
 ๙. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรม 
 ๑๐ .ประกวดห้องเรียน จัดปูายนิเทศ/แหล่งเรียนรู้ 

 
๒. ผลการพัฒนา 
 การจัดการเรียนรู้ จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัวมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานมีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน จัดท าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย พัฒนาครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
มีสติสมเหตุผล  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๔.๑ สรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑.๘๑ ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  
๑.การจัดการเรียนรู้ เช่น 
-  การจัดการเรียนรู้แบบ 
   กระบวนการแก้ปัญหา 
-  การสอนแบบสืบสวน 
   สอบสวน 
-  การสอนแบบโครงงาน  
-  การจัดกิจกรรมวิเคราะห์  
   ข่าว สถานการณ์ต่างๆ  
- โครงการประกวดยอดนักคิด 
- การสอนแบบร่วมมือ STAD 
-การสอนแบบ SQ3R 
๒.ผลงานหรือช้ินงานของผู้เรียน 
เช่น เรียงความ รายงาน หนังสือ
เล่มเล็กสื่อสื่อเทคโนโลยีประกอบ 
ฯลฯ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมชุมนุม 
 - กิจกรรมเครื่องแบบ 
 - กิจกรรมแนะแนว 
 - กิจกรรมรักษ์พื้นที่เพื่อราศี    
  พ.พ.     
- กิจกรรมจิตสาธารณะ 
๔.กิจกรรมลดเวลาเรียน / เพิ่ม
เวลารู้ , คนดีที่พึงปรารถนา 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๐.๙๐ ๕ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๐.๘๗ ๔ 

๔.๔ มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

๐.๙๐ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

๑.วิธีการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ 
จัดล าดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุก
รายวิชารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ 



 ๘๗ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวันและจัดโครงการประกวดยอดนักคิด 
 ๑. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิด ซึ่งไดจ้ัดประชุมอบรมครูเกี่ยวกบัการสอนคิด 
 ๒. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 ๓. การน าเสนอผลงานและช้ินงานของนักเรียน 
 ๔. การประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่โครงงาน  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวด
ขวดน้ า  การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 ๕. การจัดงาน กิจกรรม  พ.พ. นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านรับนอ้ง 
 ๖. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ๗. การจัดป้ายนิเทศ 
 ๘. ผลงานนกัเรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 ๙. กิจกรรมผูกผ้า ตกแต่งสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 ๑๐. การจัดรายการวิทย ุ
 ๑๑. การจัดกจิกรรมเสียงตามสาย 
 ๑๒. การจัดกจิกรรมกีฬา/กรฑีา ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๑๓.จัดแสดงละครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 ๑๔. โครงการนิทรรศการสปัดาห์วิทยาศาสตร์  
        ๑๕. โครงการค่ายหนังสือเล่มเล็ก 
        ๑๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้  , คนดีที่พึงปรารถนา 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และ
มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน 
 
 

 



 ๘๘ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์
 

๐.๔๐ ๒ โรงเรียนเรง่รัดพฒันาการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และจัดกจิกรรมเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร ดังนี ้
-การสอนติวเข้ม 
-การสอนซ่อมเสริม 
-จัดค่ายวิชาการของกลุ่มสาระ 
- จัดนิทรรศการของกลุ่มสาระ 
-จัดกิจกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู ้
-เชิญวิทยากร 
-การแข่งขันทักษะ/  
 การประกวดกิจกรรมต่างๆ 
-แนะแนว โฮมรูม 
-พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถโดยการเข้าร่วม
ประชุมอบรมสมัมนา ศึกษาดู
งาน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
 

๐.๘๐ ๔ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
 

๑.๖๐ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 

๐.๔๐ ๒ 

คะแนนรวม ๓.๒๐ ๓ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้  

๑. จัดกิจกรรมซ่อมเสรมิ 
๒. จัดสอนติวเข้ม ๕ วิชาหลัก 
๓. ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ น านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมตามความสามารถพิเศษ 
๔. จัดสัปดาห์สุนทรภู่  ภาษาไทยแห่งชาติ  ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  ศิลปศึกษา 
๕. สอนนักเรียนอ่อนดอ้ย 
๖. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๗. งานกิจกรรม พ.พ นิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านรบัน้อง 
๘. ทดสอบความสามารถทางวิชาการกบัสถาบันต่างๆ 



 ๘๙ 

๙.   ทดสอบฟรโีอลมิปิก 
๑๐. ค่ายการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
๑๑. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ห้องสมุด 
๑๒. จัดหาสื่อทรัพยากรห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู ้ติดตั้งอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 
๑๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๑๔. การวิจัยในช้ันเรียน 
๑๕. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้/การจัดท าแผนการเรียนรู้/การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร/เทคนิค    

การสอน การวิจัยในช้ันเรียน การประเมินผลตามสภาพจริง  การใช้คอมพิวเตอร์ 
๑๖. การรูจ้ักนักเรียนรายบุคคล/การเยี่ยมบ้าน 
๑๗. การใหบ้ริการแนะแนว ให้ค าปรกึษา 
๑๘. พานักเรียนไปศึกษาแหลง่เรียนรู ้
๑๙. เข้าค่ายวิชาการทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
20. จัดกิจกรรมลดเรียน-เพิ่มรู ้

 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕  ในระดับดี 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ จัดหารสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิค
การสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน และนิเทศติดตามการสอน  สนับสนุน ส่งเสริม ให้
ผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบ Pre O-net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๐ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  และมเีจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
( โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

๑.๗๔ ๔ โรงเรียนส่งเสริม ให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีเจคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระและกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเน้น
การปฏิบัติ จัดกิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะในการท างาน 
เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพและจัดกิจกรรมต่อไปนี้ 
-โครงการหารายได้ต่างๆ 
-โครงการทัศนศึกษาแหล่ ง
เรียนรู้ 
-เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
-จัดงานกิจกรรมวิชาการเปิด
บ้านรับน้องพัทลุงพิทยาคม 
-กิจกรรมชุมนุม 
-จัดแข่งขันกีฬา/กรีฑาภายใน 
-โรงเรียนโครงการน าร่องทักษะ
อาชีพ 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๐.๘๘ ๔ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๐.๘๙ ๔ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๐.๙๗ ๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คะแนนรวม ๔.๔๘ ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีนโยบายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างาน  โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  มีการบริหารจัดการที่ดี  มีการวางแผนปฏิบัติงาน  มอบหมายงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ 
ท าโครงงาน เปิดสอนรายวิชาสาระเพิ่มเติมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม    
คหกรรม  เทคโนโลยี เช่น  ปลูกผักสวนครัว  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   ปลูกพืชสมุนไพร  การท าปุ๋ยชีวภาพ   
อาหารจานเดียว  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์  ช่างเดินสายไฟ  งานโลหะแผ่น  งานผ้าบาติก  งานไม้  งานปูน  
งานซ่อมรถจักรยานยนต์  งานตีเหล็ก  งานประดิษฐ์เครื่องใช้ในครัวเรือน  เป็นพื้นฐานที่จะฝึกทักษะจนเกิด
ความช านาญ  ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด  โดยด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 



 ๙๑ 

 ๑. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  จัดกลุ่มหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนชุมนุมฝรั่งเศส  ชุมนุม
นันทนาการ  ชุมนุมนกกรงหัวจุก    กิจกรรมสหกรณ์  จัดจ าหน่ายผลผลิตนักเรียน  รับของมาจ า หน่าย  
นักเรียนท างานหารายได้ประจ าวัน  วันหยุดราชการ  และปิดภาคเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรมชุมนุม 
 ๓. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 ๔. เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้

๕. จัดกิจกรรมวิชาการเปิดบ้านรับน้องพัทลุงพิทยาคม ซึ่งไดเ้ชิญเชิญหน่วยงานมาร่วมจัดนิทรรศการ 
๖. นักเรียนจ าหน่ายผลผลิต อาหาร เครื่องดืม่ 

   
๒. ผลการพัฒนา   

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน     
รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมี เจตคติดีต่ออาชีพสุจริต  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖  ในระดับดีมาก 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  เช่น  การสอนแบบโครงงาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  และจ าหน่ายผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้
เพื่อเป็นรายได้  และมีอาชีพระหว่างเรียน 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน

ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

๐.๙๖ ๕ 
โรงเรียนโรงเรียนไดจ้ัดโครงการ
ต่างๆทีส่่งผลต่อการพฒันาครู
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่งเสริมศกัยภาพครู
ดังนี ้
-โครงการปรบัปรุงและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
-โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
-โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
-โครงการพัฒนาบุคลากร 
-โครงการพัฒนาองค์กรและ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๐.๙๖ ๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 

๑.๘๖ ๕ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวก
กับการน าบรบิทและภูมิปญัญาของท้องถ่ิน
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑.๐๐ ๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑.๐๐ ๕ 



 ๙๒ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แกผู่้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๕ 
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
-การนิเทศการเรียนการสอน
สอนซึง่ครูทกุคนจะต้องจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะหห์ลกัสูตร ผู้เรียน 
ศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดท า จัดหาสื่อ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพฒันา 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๐.๙๖ ๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบั
มอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ 

๐.๙๓ ๕ 

คะแนนรวม ๙.๖6 ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
๑.วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนมีนโยบายให้ครู พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 ๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยจัดให้มีการวิเคราะหห์ลักสูตร วิเคราะห์
ผู้เรียน  จัดหาจัดท าสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เหมาะกับผู้เรียน และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓. มีการท าวิจัยในช้ันเรียนในการแก้ปญัหาและพฒันาการเรียนการสอน 
 ๔. มีการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 ๕. โครงการพัฒนาบุคลากร เช่น  นิเทศภายใน ไปศึกษาดูงาน  เข้าร่วมประชุมอบรมสมัมนา 
จัดประชุมอบรม   
 ๗. กิจกรรมการนเิทศการเรียนการสอนสอน  
 ๙. จัดสอนซ่อมเสริม/  ติวเข้ม  
 
๒.ผลการพัฒนา 
 จากการก าหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูท าให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๓.แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของครู หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อ 
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเปูาหมายของ
หลักสูตร 
 



 ๙๓ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

ท่ีได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพฒันา 
ผู้เรียน 
 

๑.๐๐ ๕ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีสภาวะ
ผู้น า ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
เป็นนักวางแผนการพัฒนา
การศึกษาที่ดี  บริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ความเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ ต็ ม ก า ลั ง 
ความสามารถท าให้งานบรรลุ
เป้าหมาย นักเรียน ผู้ปกครอง
และ ชุมชนพึงพอใจในการ
ด า เนินง านพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น          
มีการจัดกิจกรรมดังนี ้
-โครงสร้างการบริหารงาน 
-ก า ร ก า กั บ นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการ
มูลนิ ธิโรงเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  ศิษย์เก่า 
- การให้ค าปรึกษา  อ านวย
ความสะดวก  และแก้ปัญหา
อุปสรรคให้กับงานทุกฝ่าย 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมิน 
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
 

๒.๐๐ ๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามที ่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 

๒.๐๐ ๕ 

๘.๔ ผู้บริหารสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 
อ านาจ 
 

๒.๐๐ ๕ 

๘.๕ นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพงึ
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 

๑.๐๐ ๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็เวลา 
 
 

๒.๐๐ ๕ 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑.วิธีการพัฒนา 
    ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ      
จึงมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๕ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรยีน โดยใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ใช้วงจรคุณภาพ  PDCA 
ในกระบวนการท างาน เพื่อให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด    
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการดังนี้ 



 ๙๔ 

 ๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันา
สถานศึกษา 
 ๒. ปรับกลยทุธ์ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักรอบกลยุทธ์ของต้นสังกัด 
 ๓. เน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสรมิบุคลากรในการพฒันาความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
 ๕. มีการประชุมนิเทศ ติดตามงาน โดยประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิ
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๔ ครั้ง  ประชุมกลุ่มงาน/
งานตามโครงสร้างการบริหาร  ประชุมครูตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละกิจกรรม  ประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าของโรงเรียน 
 ๖. ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน/เครือข่ายผูป้กครอง 
 ๗. ระดมทุนเพื่อการศึกษา  มีอาคารเอนกประสงค์ที่ระลกึ  ๔๐ ป ี
 ๘.จัดให้มกีารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทกุกลุม่งาน/งานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ๙. จัดให้นักเรียนทกุคนประเมินครูผูส้อน 
 ๑๐.ส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 ๑๑. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและมีความพึงพอใจ ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถ บริหารจัดการที่ยั่งยืน  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี  เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๕ โ ร ง เ รี ย น มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาที่ เ ข้มแข็งมีความรู้ 
ความสามารถเสียสละปฏิบัติ
หน้าที่ เต็มก าลังความสามารถ 
และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็น
อย่ า ง ดี  มี ส่ วน ร่ วม ในก าร ให้
ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะและ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้
ข้อเสนอแนะ และร่วมกิจกรรม
ดังนี้ 
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-การประชุมผูป้กครองนักเรียน 
-การประชุมท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-การร่วมกจิกรรมต่างๆ 
 ของโรงเรียน 
-การระดมทุนและการมอบ
ทุนการศึกษา 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ ๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๕ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคี ๔ ฝ่าย ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน ท าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 ๑. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 



 ๙๖ 

 ๒. มีการประชุมผู้ปกครองนกัเรียนปลีะ ๒ ครั้ง 
 ๓. จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนประจ าเดือน 
 ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตามกรอบกลยทุธ์ของโรงเรียน 
 ๕. มีการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นทมี 
 ๖. ในการปฏิบัติงานจะมกีารวางแผนโดยใช้หลักการของกระบวนการ  P D C A  ทุกครั้ง 
  ๗. จัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
 ๘. จัดให้มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 ๙. จัดให้มรีะบบควบคุมภายใน 

 
2. ผลการพัฒนา 
 จากคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความสามารถ มีความรู้ และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบก าหนดคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการจัดประชุมสัมมนา ศึกษา   
ดูงานเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมท่ีท า) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

2.00 ๔ โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับท้องถ่ิน โดยวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่ม
ส า ระ  หลั กสู ต รห้ อ ง เ รี ย นพิ เ ศษ 
หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป เปิดรายวิชา
เลือกที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้
เ ลื อ ก เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถและความสนใจ น า
หลักสูตรมาใช้จัดกระบวนการเรียน
และกิจกรรมที่ เกิดกับผู้ เ รียนและ
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ให้
ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

๑.๖๐ ๔ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน 
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๐.๘๐ ๔ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

๒.๐๐ ๕ 



 ๙๗ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมท่ีท า) 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๕ -แบบรายงานรับบรกิารของผู้ปกครอง 
-รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตร 
- บันทึกการประชุม 
-รายงานการวิเคราะหห์ลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
-หลักสูตรโรงเรียนพทัลงุพิทยาคม 
๒๕๕๓ ฉบับปรับปรงุครั้งที่  
๑/๒๕๕๕ 
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๘ กลุ่มสาระ 
-หลักสูตรห้องเรียนพเิศษ 
-หลักสูตรโรงเรียนคู่พฒันากับโรงเรียน
สตรีพทัลงุ 
-รายงานการวิเคราะหผ์ู้เรียน 
-การวิจัยในช้ันเรียน 
-แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-รายงานการตรวจแผน 
-รายงานการนเิทศการสอน 
-รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง
นักเรียน โฮมรูม แนแนว ส่งเสรมิการ
ช่วยเหลือ 

คะแนนรวม ๙.40 ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑.วิธีการพัฒนา 
       โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ินมีการด าเนินการ
ส ารวจความต้องการการรับบริการด้านวิชาการจากผู้ปกครอง ซึ่งจากการส ารวจความต้องการ ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจและต้องการให้โรงเรียนการส่งเสริมด้านภาษา กฎหมายและดนตรี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ปกครองโรงเรียนจงึด าเนินการเปิดวิชาให้หลากหลายและเป็นไปความประสงค์มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ



 ๙๘ 

เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและประเมินผลการใช้หลักสูตรต่อไป ส าหรับการด าเนินการที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปฏิบัติ
ดังนี ้
 ๑. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาหลักสูตร” ซึ่งมีการบันทกึการประชุม 
 ๒. ด าเนินการส ารวจ และรายงานความต้องการรับบรกิารของผูป้กครอง 
 ๓. รายงานการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ และรายงานตรวจองค์ประกอบของ
หลักสูตร 
 ๔. ด าเนินการปรับปรงุหลักสูตรโรงเรียนพัทลุงพทิยาคม ๒๕๕๓ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 ๕. เปิดรายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุน และบริการให้กับนักเรียนตามความประสงค์ของ
ผู้ปกครอง ตามข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจ เช่น วิชาในกลุ่มภาษา วิชากฎหมาย และดนตรีนาฏศิลป์ รวมทั้ง
เปิดสนองตามความต้องการของผู้เรียน และชุมชน เช่น วิชาช่างตีเหล็ก งานปูน งานช่าง และอื่นๆ 
 ๖. จัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 ๗. จัดหาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยมีาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๘. มีการจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาให้กบันักเรียนภาคเรียนละ ๒ คน 
 ๙. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกจาการจัดคาบการเรียนการสอนในช้ันเรียน โรงเรียนสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ของกลุ่มสาระตามโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มสาระที่ได้ด าเนินการ เช่น กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ กิจกรรมกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา ซึ่งทุกกลุ่มสาระด าเนินการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑๐ ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 
 
 

๓.๒๐ ๔ โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
ส ะ อ า ด ร่ ม รื่ น  มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่
แ ข็ ง แ ร ง มั่ น ค ง  ส ะอ าด แล ะ
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย จัด
กิจกรรมดังนี้ 
-โครงการพัฒนาอาคารเรียนและ
สภาพแวดล้อม 
-พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ หอ้งสมุด  
-จัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
-ให้บรหิารสืบค้นข้อมลูบริหาร
ห้องสมุด 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมรักษ์พื้นที่เพื่อราศี พ.พ.  
- ประกวดห้องเรียน 
-จัดสวนพฤกษศาสตร ์

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
 
 

๒.๔๐ ๔ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เอื้อให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔๐ ๔ 

คะแนนรวม ๘.๐๐ ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
๑.วิธีการพัฒนา 
 ๑. โครงการปรบัภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  โดยด าเนินการทัง้ภายในอาคารและนอกอาคารเรียนเพื่อเอือ้
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๒. การพัฒนาโรงเรียนและการปลูกต้นไมเ้ป็นในวันส าคัญต่าง ๆ  
 ๓. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการมัลติมิเดียและห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ   เช่น  การปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมิเดีย  ห้องศูนย์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีสากล  ห้องจริยธรรม  ห้องวิทยบริการ  โดยแต่ละห้องมีคอมพิวเตอร์ช่วย



 ๑๐๐ 

การสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียนและมีสื่ออื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
 ๔. การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
         ๕. จัดให้มหี้อง ICT ชุมชนเป็นการประสานงานกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลควนมะพร้าว 
 ๖. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพือ่สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๗. จัดให้มเีวรประจ าวันในการดูแลความสะอาดของห้องเรียน 
 ๘. จัดให้มสีารวัตรนกัเรียนดูแลสอดสอ่งพฤติกรรมนักเรียน 
 ๙. มีกิจกรรมรกัษ์พื้นที่เพื่อราศี พ.พ. เป็นการมอบเขตพื้นทีใ่ห้นักเรียนช่วยกันดูแล 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 การบริหารจัดการของโรงเรียนในพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย และจัดหาทรัพยากรห้องสมุด สื่อ และเทคโนโลยี 
และให้บริการ มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกห้อง ห้องศูนย์การเรียน ห้องเรียน
ของนักเรียน และห้องสมุด พร้อมทั้งพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตเพิ่มข้ึน และขยายเวลาในการบริการ 
พัฒนาบรรยากาศห้องเรียนและส านักงาน 
  
มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ ๕ โรงเรียนจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวงโดยจัดกิจกรรม 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ๑๕มาตรฐานพร้อมทั้ง
ก าหนดค่าเปูาหมาย น าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ผู้เกี่ยวข้อง 



 ๑๐๑ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ ๕ -จัดประชุมปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ งมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวง ศึกษา ธิการ  และมี
โครงการ  กิจกรรมที่มุ่ ง เน้น
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
จั ด ท า ป ฏิ ทิ น ป ฏิ บั ติ ง า น 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประเมินและรายงานผลการ
ด า เ นิ นก า ร  น า ไป ใ ช้ ใ นก า ร
ปรับปรุ ง และพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๐.๘๐ ๔ โ ร ง เ รี ย นมี ก า ร ก า ห น ด ง า น
สารสนเทศตามโครงสร้างการ
บริห า รของ โร ง เ รี ยนในกลุ่ ม
บริหารงานทั่วไปและแต่ละกลุ่ม
งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ก าหนดบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ  และน าเสนอ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน  มี
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณ ภา พภ าย ใน ตา มม าต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๔๐ ๔ โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรร มกา รพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้ง
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คุณภาพภายในสถานศึกษาปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๕  ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
 



 ๑๐๒ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๕ โ ร ง เ รี ยนน าผ ลก ารป ระ เมิ น
คุณภ าพ ภาย ทั้ ง ภ าย ใน แล ะ
ภายนอกมาใ ช้ ในกา รพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยจั ดท า
กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

1.00 5 โรงเรียนมีคณะกรรมการรวบรวม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดท าเอกสารรายงาน
การประ เมิ น คุณภาพภายใน
สถานศึกษา คะแนนรวม ๔.7๐ ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ  การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา จัดท าโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ และน าแผนปฏิบัติการไป
ใช้  รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด โรงเรียนได้ด าเนินการทุกข้ันตอน
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย และบุคลากรทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็ม
ก าลังความสามารถ มีผลการประเมินสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับคุณภาพดีมาก 
  

๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารจัดการ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  



 ๑๐๓ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู้  ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.๐๐ ๔ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
และจัดกิจกรรมดังนี้ 
-โครงการพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ 
-การ พานัก เ รี ยน ไปทั ศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้/เข้าค่าย
ทางวิชาการ 
-การศึกษาดูงานของบุคลากร 
-ก า ร เ ชิญ วิท ย าก ร ม า ใ ห้
ความรู้ 
การท าข้อตกลงกับองค์กร
ภาครัฐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๔.๐๐ ๔ 

คะแนนรวม ๘.๐๐ ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
๑.วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บคุลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
โดยจัดกิจกรรมดังนี ้
 ๑. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
 ๒. กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
 ๓. ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๔. จัดรายการวิทยุกับสถานีวิทยุประจ าท้องถ่ิน 
 ๕. กิจกรรมธรรมศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากวัดบ้านสวน  มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ตรี  โท  เอก  ให้กับนักเรียนทุกวันพุธในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
สถานีอนามัยบ้านสวน  โดยการมาให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัย  การตรวจ
สุขภาพฟันและเหงือก  การตรวจคุณภาพอาหาร 
 ๗. จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  ร่วมกับธนาคารออมสิน 
 ๘. ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 ๙. กิจกรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน  เช่น กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมชักพระ  ประเพณีท าบุญเดือนสิบ  
การแหห่มรับ 



 ๑๐๔ 

 ๑๐. ร่วมแข่งขันกีฬากับชุมชน/กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ 
 ๑๑. กิจกรรมร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพัทลุง 
 ๑๒. การจัดกจิกรรมพบผู้น าชุมชน 
 ๑๓. นิทรรศการทางวิชาการและกิจกรรม พ.พ. 
 ๑๔. ดื่มน้ าชาเสวนายามเช้าของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในต าบลควนมะพร้าว 

๑๕. จัดโครงการนักประหยัดพลังงานตัวน้อยกับการไฟฟูาสว่นภูมิภาค 
๑๖. จัดท าข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ องค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารต าบล  ธนาคารออมสิน 
๑๗. เป็นสถานศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
๑๘. เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
๑๙. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กบัองค์กร  สถานศึกษา  ชุมชน 

 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนของโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสรม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     
มีระดับคุณภาพระดับ ดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาแห่งการเรียนรู้ ที่มี
บรรยากาศดีข้ึนและใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณค่า พาบุคลากรไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าความรู้มา
ใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
( โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิใหผู้้เรียน  
บรรลุตามเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการ พัฒนาและ
จัดกิจกรรม  ดังนี ้
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 
-โครงการบรกิารศึกษา 
 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้้เรียนบรรลุ
ตามเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๑.7๐ ๔ 

  
 
 

  



 ๑๐๕ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
( โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

  
 
 
 
 
 
 

  -โครงการเข้าค่ายกิจกรรม
เครื่องแบบ 
-โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่
-โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
 คะแนนรวม ๔.7๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  
และจุดเน้นสถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นคนเก่ง  มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์  สุขภาพจิตดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
 
๒. ผลการพัฒนา   

จากการด าเนินการพัฒนา  โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  นักเรียนมีมารยาทและมี ระเบียบวินัย มี
คุณธรรมน าความรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา  ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย    โดยสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินการให้เพียงพอและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

ท่ี                      ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
  ท่ีได ้

 ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
      (โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบ 
สนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 
การปฏิรปูการศึกษา 
 

  ๓.๐๐     ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการและจัด
กิจกรรม ในปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
ดังนี ้

 ๑. โครงการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
๒.โครงการห้องเรียนพเิศษ 
๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
๔.การพฒันาบุคลากร 
๕.การพฒันาแหล่งเรียนรู ้
๖.พัฒนาผู้เรียน ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

๑๕.2 
  

ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 

  ๑.๖๐     ๔ 

เฉลี่ย   ๔.๖๐     ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน      ดีเยี่ยม 
  
๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนได้ด าเนินการและจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี ้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นเข้าสู่มาตรฐานสากล เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มากข้ึน พัฒนาครูโดยให้ครูเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนใน
โรงเรียน จัดบริเวณสถานที่ในสะอาด บรรยากาศดี ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดิน ลานพักผ่อน พัฒนา
ผู้เรียนโดยให้มีห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนคู่พัฒนา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน นอกห้องเรียน  
พัฒนาหลักสูตรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ครูพัฒนาตนเอง เป็นผลให้ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน มีวุฒิ
การศึกษาสูงข้ึน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  แหล่งเรียนรู้ดีข้ึน  บรรยากาศดี มีผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบทั้ง 
ด้านคุณภาพผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ หลกัสูตรและการบรหิารจดัการ 
 



 ๑๐๗ 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/
ครู 

คิดเป็น 
ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐ 26.28 ๔ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ท่ีดีและมสีุนทรียภาพ   

      ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลงักาย สม่ าเสมอ 1,327 ๑,๒๙๘ ๙๗.๘๑ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

1,327 ๑,๒๖๒ ๙๕.๑๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

1,327 ๑,๓๑๑ ๙๘.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1,327 ๑,๓๑๑ ๙๘.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น           1,327 ๑,๒๒๒ ๙๒.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ      

1,327 ๑,๓๑๓ ๙๘.๙๔ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรยีน/
ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์   

      ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 1,327 ๑,๒๗๓ ๙๕.๙๓ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวท ี
ต่อผู้มพีระคุณ ๑,๓๒๗ ๑,๒๗๓ ๙๕.๙๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง     ๑,๓๒๗ ๑,๒๗๓ ๙๕.๙๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าและร่วม
พัฒนาสิง่แวดล้อม     

1,327 ๑,๒๗๓ ๙๕.๙๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   

   ๕.๐๐ 4.46 ๔ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

1,327 ๑,๑๕๒ ๘๖.๘๑ ๒.๐๐ ๑.๗๔ ๔ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

1,327 ๑,๑๘๙ ๘๙.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ 5 ดีเยี่ยม 

๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกนั   

1,327 ๑,๑๘๐ ๘๘.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๓.๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

1,327 ๑,๒๕๑ ๙๔.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

  
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

   ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง      

๑,๓๒๗ ๑,๒๐๓ ๙๐.๖๕ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

๑,๓๒๗ ๑,๒๐๐ ๙๐.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ   

๑,๓๒๗ ๑,๑๕๐ ๘๖.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

๔.๔ มีความคิดริเริม่ และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ   

๑,๓๒๗ ๑,๑๙๒ ๘๙.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   

   ๕.๐๐ ๓.๒๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไป ตามเกณฑ ์  

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์

  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ ์

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔  ผลการสอบระดบัชาติ เปน็ไปตาม
เกณฑ์        

  ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

 
  
 
 
 
 



 ๑๑๐ 

 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติ ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๔๘ ๔ ดีมาก 

๖.๑วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเรจ็ 

๑,๓๒๗ ๑,๑๖๐ ๘๗.๔๑ ๒.๐๐ ๑.๗๔ ๔ ดีมาก 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๑,๓๒๗ ๑,๑๗๗ ๘๘.๖๙ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ ๑,๓๒๗ ๑,๑๙๓ ๘๙.๙๐ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสจุริต
และหาความรูเ้กี่ยวกบัอาชีพที่
ตนเองสนใจ   

๑,๓๒๗ ๑,๓๐๐ ๙๗.๙๖ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ 46.95 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

      ๑๐.0 ๙.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์   

๗๔ ๗๒ ๙๗.๓๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมลูในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศักยภาพของผู้เรียน   

๗๔ ๗๑ ๙๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๗๔ ๗๑ ๙๕.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกบัการน าบรบิท
และภูมิปญัญาของทอ้งถ่ินมาบรูณา
การในการจัดการเรียนรู ้

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 ๑๑๑ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรียนทัง้
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค   

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน     

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา   

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

๗๔ ๗๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

  ๕ ๑๐.๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

  

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไ ว้ ใน
แผนปฏิบัติการ         

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 ๑๑๒ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๘..๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรบัการ
กระจายอ านาจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารการ
จัดการศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง  
ชุมชนปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 

 
 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบตัิหน้าทีต่ามท่ีระเบยีบ
ก าหนด   

  ๕ ๒.๐๐  ๒.๐๐  ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดแูล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      ๑๐.๐ ๙.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น       ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ          

    ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 



 ๑๑๓ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ    ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

    ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ไดด้้วย
ตนเอง       

    ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ              

    ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มปีระสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 

    ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษา     
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

   10 8.00 4 ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิง่อ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น   

    ๔ ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน   

    ๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ใหบ้รกิารสื่อ
และเทคโนโลยสีารสานเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

  

4 3.00 2.40 4 ดีมาก 



 ๑๑๔ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ 
ภายในของ สถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง   

      ๕.๐๐ ๔.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

    ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบรหิาร
จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา       

    ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา            

    ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   

    

๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐ 8.00 ๔ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรยีนรู้  

   ๑๐.๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๑ การสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

  ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 



 ๑๑๕ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง    

  ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕.๐๐ ๔.70 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี  
ก าหนดขึ้น   

  

 ๕.๐๐ ๔.7๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ โครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลเุปูาหมาย  ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดข้ึน 

  

 
๕.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๓.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนบรรลเุปูาหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดข้ึน 

  

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.7๐ ๔ ดีมาก 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านการส่งเสริม   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา        
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

   ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน     
 
 
 
 
 

  ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 ๑๑๖ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู คิดเป็น 

ร้อยละ/
ระดับ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ ท้ัง 

หมด 
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

๑๕.๒ ผลการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่สง่เสรมิสนบัสนุน ตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน     

  ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ 90.53 5 ดีเยี่ยม 

 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับป

รุง 
พอใช้ ดี ดี

มาก 
ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน     /  
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     / 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ 

    / 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   /  

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

    / 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร 

  /   

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   /  

ด้านการจัดการศึกษา       / 
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างม 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

    / 



 ๑๑๗ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับป

รุง 
พอใช้ ดี ดี

มาก 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

    / 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
การบริการที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  

   /  

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    / 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    /  
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      /  
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุปูาหมาย              
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่ก าหนดข้ึน 

   /  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      / 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว 
ทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน     

    / 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคะแนนรวม 90.53  ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 

๔. ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ท่ีผได้ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 403 83 54 49 63 61 53 34 6 186 46.15 

คณิตศาสตร์ 406 13 22 43 81 103 67 55 22 78 19.21 

วิทยาศาสตร์ 416 99 86 68 56 46 23 22 16 253 60.82 

สังคมศึกษา ฯ 799 223 115 136 82 75 51 70 47 474 59.32 

สุขศึกษา ฯ 574 360 151 56 6 1 0 0 0 567 98.78 

ศิลปะ 340 130 57 39 40 22 35 12 5 226 66.47 

การงานอาชีพ ฯ 486 102 109 91 68 45 26 27 18 302 62.14 

ภาษาต่างประเทศ 362 65 35 52 41 74 54 25 16 152 41.99 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 493 102 58 103 61 57 39 68 5 263 53.35 

คณิตศาสตร์ 263 14 17 21 36 43 57 50 25 52 19.77 

วิทยาศาสตร์ 296 22 44 73 41 53 17 29 17 139 46.96 

สังคมศึกษา ฯ 772 293 135 128 83 47 31 25 30 556 72.02 

สุขศึกษา ฯ 526 346 62 31 43 33 0 11 0 439 83.46 

ศิลปะ 265 94 48 45 39 18 9 7 5 187 70.57 

การงานอาชีพ ฯ 292 38 55 66 52 28 20 28 5 159 54.45 

ภาษาต่างประเทศ 493 92 47 63 69 79 63 66 14 202 40.97 

 
 
 
 



 ๑๑๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 215 18 27 59 34 31 15 19 12 104 48.37 

คณิตศาสตร์ 319 3 8 20 52 86 51 83 16 31 9.72 

วิทยาศาสตร์ 476 112 70 68 42 45 63 45 31 250 52.52 

สังคมศึกษา ฯ 619 208 112 114 54 36 8 50 37 434 70.11 

สุขศึกษา ฯ 416 318 24 24 13 6 3 27 1 366 87.98 

ศิลปะ 219 95 32 13 19 19 29 12 0 140 63.93 

การงานอาชีพ ฯ 412 33 48 90 77 66 35 44 19 171 41.50 

ภาษาต่างประเทศ 284 15 27 45 58 61 24 31 23 87 30.63 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 192 38 51 35 22 15 14 10 7 124 64.58 

คณิตศาสตร์ 226 10 12 23 17 37 46 63 18 45 19.91 

วิทยาศาสตร์ 226 32 39 38 40 22 30 15 10 109 48.23 

สังคมศึกษา ฯ 768 230 140 136 76 72 38 41 35 506 65.89 

สุขศึกษา ฯ 374 269 17 12 22 13 14 8 19 298 79.68 

ศิลปะ 349 131 48 64 37 27 16 10 16 243 69.63 

การงานอาชีพ ฯ 383 56 78 92 84 42 21 8 2 226 59.01 

ภาษาต่างประเทศ 192 11 27 33 34 24 29 21 13 71 36.98 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 354 24 42 65 54 46 34 48 41 131 37.01 

คณิตศาสตร์ 291 6 9 9 36 78 72 55 26 24 8.25 

วิทยาศาสตร์ 275 21 33 60 55 38 34 24 10 114 41.45 

สังคมศึกษา ฯ 534 189 73 103 41 35 21 48 24 365 68.35 

สุขศึกษา ฯ 359 282 29 24 15 6 3 0 0 335 93.31 

ศิลปะ 177 85 32 28 9 7 1 7 8 145 81.92 

การงานอาชีพ ฯ 339 36 85 85 38 29 16 25 25 206 60.77 

ภาษาต่างประเทศ 260 28 21 31 40 49 50 34 7 80 30.77 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 165 21 25 26 17 17 11 13 35 72 43.64 

คณิตศาสตร์ 330 8 6 21 31 50 79 112 23 35 10.61 

วิทยาศาสตร์ 330 63 51 70 47 34 20 34 11 184 55.76 

สังคมศึกษา ฯ 495 306 73 37 34 15 6 7 17 416 84.04 

สุขศึกษา ฯ 330 294 25 10 1 0 0 0 0 329 99.70 

ศิลปะ 165 34 30 29 23 9 12 24 4 93 56.36 

การงานอาชีพ ฯ 201 7 37 58 19 29 10 19 22 102 50.75 

ภาษาต่างประเทศ 166 3 6 24 36 27 28 25 17 33 19.88 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 293 2 8 35 45 47 43 54 59 45 15.36 

คณิตศาสตร์ 275 23 13 47 46 45 52 33 16 83 30.18 

วิทยาศาสตร์ 290 33 37 63 66 39 27 25 0 133 45.86 

สังคมศึกษา ฯ 465 116 71 100 64 36 22 42 14 287 61.72 

สุขศึกษา ฯ 194 106 70 16 2 0 0 0 0 192 98.97 

ศิลปะ 190 76 20 17 5 8 6 50 8 113 59.47 

การงานอาชีพ ฯ 349 60 51 57 72 67 29 10 3 168 48.14 

ภาษาต่างประเทศ 477 38 39 67 78 76 75 62 42 144 30.19 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 282 14 37 53 46 38 21 54 19 104 36.88 

คณิตศาสตร์ 269 24 7 22 24 23 50 105 14 53 19.70 

วิทยาศาสตร์ 287 22 37 83 56 38 20 19 10 142 49.48 

สังคมศึกษา ฯ 452 159 75 69 44 44 27 34 0 303 67.04 

สุขศึกษา ฯ 179 135 29 13 2 0 0 0 0 177 98.88 

ศิลปะ 208 70 49 22 14 22 13 14 4 141 67.79 

การงานอาชีพ ฯ 303 54 66 62 42 49 29 1 0 182 60.07 

ภาษาต่างประเทศ 465 41 51 81 75 77 56 32 52 173 37.20 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 278 22 30 54 46 31 38 21 36 106 38.13 

คณิตศาสตร์ 244 7 3 20 42 63 67 25 17 30 12.30 

วิทยาศาสตร์ 317 27 39 65 50 51 30 43 12 131 41.32 

สังคมศึกษา ฯ 602 222 87 80 62 71 28 18 34 389 64.62 

สุขศึกษา ฯ 164 141 6 4 3 6 4 0 0 151 92.07 

ศิลปะ 218 113 36 24 12 6 16 11 0 173 79.36 

การงานอาชีพ ฯ 265 107 29 39 25 12 13 24 16 175 66.04 

ภาษาต่างประเทศ 440 36 33 44 52 85 74 104 12 113 25.68 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 254 9 20 40 35 44 30 50 26 69 27.17 

คณิตศาสตร์ 229 5 12 27 27 49 48 41 20 44 19.21 

วิทยาศาสตร์ 446 81 44 66 72 67 61 52 3 191 42.83 

สังคมศึกษา ฯ 1043 79 107 201 204 145 120 153 34 387 37.10 

สุขศึกษา ฯ 168 148 8 4 2 2 3 1 0 160 95.24 

ศิลปะ 196 70 25 34 15 25 8 18 1 129 65.82 

การงานอาชีพ ฯ 226 69 32 56 34 18 8 6 3 157 69.47 

ภาษาต่างประเทศ 411 29 27 77 71 59 66 59 23 133 32.36 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน น.ร  
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 311 40 59 52 53 40 17 19 31 151 48.55 

คณิตศาสตร์ 326 18 7 22 47 75 60 74 23 47 14.42 

วิทยาศาสตร์ 378 56 47 93 76 46 38 22 0 196 51.85 

สังคมศึกษา ฯ 663 162 71 100 101 175 47 7 0 333 50.23 

สุขศึกษา ฯ 200 58 41 40 31 30 0 0 0 139 69.50 

ศิลปะ 244 52 83 53 38 17 0 0 1 188 77.05 

การงานอาชีพ ฯ 379 36 77 99 68 53 38 3 5 212 55.94 

ภาษาต่างประเทศ 501 22 13 21 83 114 88 125 35 56 11.18 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน น.ร  
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ ๓  

ข้ึนไป 

จ านวน  
นร. 

ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 308 26 52 76 58 49 24 9 14 154 50.00 

คณิตศาสตร์ 325 10 10 11 42 76 74 90 12 31 9.54 

วิทยาศาสตร์ 367 55 81 105 76 30 14 6 0 241 65.67 

สังคมศึกษา ฯ 364 189 46 64 79 59 17 2 2 299 82.14 

สุขศึกษา ฯ 198 112 44 32 9 1 0 0 0 188 94.95 

ศิลปะ 238 141 62 24 6 4 1 0 0 227 95.38 

การงานอาชีพ ฯ 286 79 69 61 23 27 12 10 5 209 73.08 

ภาษาต่างประเทศ 497 28 21 47 91 99 100 95 16 96 19.32 

 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

๔.๒ ผลการประเมินระดับชาต ิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 165 41.05 8.99 ๘๘/๓๔.๕๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

165 43.90 10.87 ๙๐/๓๕.๔๓ 

ภาอังกฤษ 165 27.68 5.94 ๕๘/๒๒.๗๔ 

คณิตศาสตร์ 165 28.52 10.16 ๙๖/๓๖.๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 165 35.85 10.15 ๘๕/๓๓.๖๐ 

เฉลี่ยร้อยละ    35.37 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 198 46.68 11.86 ๗๘/๔๘.๗๕ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

198 38.25 6.57 
๕๘/๓๖.๒๕ 

ภาอังกฤษ 198 19.48 5.18 ๒๙/๑๘.๑๓ 
คณิตศาสตร์ 198 20.93 7.23 ๓๘/๒๓.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ 198 31.59 5.60 ๖๙/๔๓.๑๓ 

เฉลี่ยร้อยละ    ๔๒.๕๐ 
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ 263 191 72 0 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ 192 123 63 6 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ 165 134 31 0 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ 170 170 0 0 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๕ 152 152 0 0 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ 198 198 0 0 ๐ 

รวม 1,140 968 166 6 ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 84.91 14.56 0.53 ๐ 



 ๑๒๕ 

๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 263 140 101 18 4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 192 113 37 41 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 165 33 127 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 170 50 114 2 4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 152 7 130 11 4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 198 61 137 0 0 

รวม 1,140 404 646 77 13 
เฉลี่ยรอ้ยละ 100 35.44 56.67 6.75 1.14 

   
๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

เครืองแบบ แนะแนว ชุมนุม จิตอาสาฯ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 269 266 3 269 0 264 5 269 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 195 191 4 195 0 173 22 181 14 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 165 163 2 165 0 165 0 159 6 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 168 - - 168 0 165 3 161 7 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 152 - - 152 0 152 0 151 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 199 - - 199 0 199 0 199 0 

รวม 1,148 620 9 1,148 - 1,118 30 1,120 28 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 98.57 1.43 100.00 - 97.39 2.61 97.56 2.44 

๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 1,140 56.49 42.28 1.23 ๐ 
๒.ความสามารถในการคิด 1,140 33.77 55.26 10.96 ๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1,140 39.74 48.07 12.19 ๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

1,140 
69.65 25.70 4.65 ๐ 

๕ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1,140 
48.16 48.33 3.51 ๐ 

รวม 5,700 247.81 219.65 32.54 ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 49.56 43.93 6.51 ๐ 

 



 ๑๒๖ 

 ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ประเมินผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้ มีความสามารถในการรับ-ส่ง
สาร  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง  โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสมใช้
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  เจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้  เลือก
รับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง  สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพดี 
  ๒) ด้านความสามารถในการคิดประเมินผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม สรุปผลการ
ประเมินระดับคุณภาพดี 
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาประเมินผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้   สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่ เผชิญได้  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้   
 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตประเมินผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้   เรียนรู้ด้วยตนเองได้
เหมาะสมตามวัย  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  จัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ ๕) ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีประเมินผู้เรียนตามรายการต่อไปนี้  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย  มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก    
 
 
    



ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม ที่พึงประสงค์   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก แต่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในระดับคุณภาพพอใช้ โดยเฉพาะ 
ผลการประเมินระดับชาติจะต้องปรับปรุงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ๒. ด้านการจัดการศึกษา  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ส่วนครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

๓. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน     
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในระดับคุณภาพดีมาก 

๔. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

๕. ด้านมาตรการส่งเสริม  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม     
                    
  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคะแนนร้อยละ 
90.53 ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม    



 ๑๒๘ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
- ขับข่ีปลอดภัย 
-เวรประจ าวัน 
-ออมทรัพยก์ับธนาคารโรงเรียน 
-วันน้ีวันพระ 
-วันส าคัญทางชาติศานา
พระมหากษัตริย ์
-ทอดกฐิน 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้  
๒.ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.องค์กรภาครฐัให้การสนบัสนุนงบประมาณ 
๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายนักเรียนมสี่วนร่วม  

๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-การเยี่ยมบ้าน/รูจ้ักนักเรียน
รายบุคคล 
-วิเคราะห์ผูเ้รียน/คัดกรอง 
-การส่งเสริม/ช่วยเหลือ/การส่งต่อ 
-การประชุมผูป้กครอง 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้  
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.องค์กรภาครฐัให้การสนบัสนุนงบประมาณ 
๕.โรงเรียนจัดกจิกรรมที่ครอบคลมุสง่เสริมให้นักเรียนได้รบั
การสง่เสรมิและช่วยเหลอื 

๓.โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟร ี
-จัดซื้อหนงัสือ 
-การให้เงินสนบัสนุนเครื่องแบบ
นักเรียน/อปุกรณ์การเรียน 
-จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้  
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.องค์กรภาครฐัให้การสนบัสนุนงบประมาณ 

๔.โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
-การสอนซ่อมเสริม 
-การติวเข้ม 
-การเข้าค่ายวิชาการ 
-การแข่งขันทักษะ 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.นักเรียนกระตือรือร้นทีจ่ะพฒันาตนเอง 

๕.โครงการส่งเสริมทกัษะในการ
แสวงหาความรู ้

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้  
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม จัดหา
เทคโนโลย ี
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.นักเรียนกระตือรือร้นทีจ่ะพฒันาตนเอง 
 
 



 ๑๒๙ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๖.ส่งเสริมการอ่านสารานุกรมเพื่อ
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

๑.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๒. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๓. นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 

๗.โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาภายใน”
คูเมืองเกม” และภายนอก 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ สนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.องค์กรภาครฐัให้การสนบัสนุนงบประมาณ 
๕ นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและรกั
การออกก าลงักาย ท ากจิกรรมนันทนาการ 

๘.พัฒนาบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 
-ปรับภูมิทัศน์/จัดสวนหย่อม/บรเิวณ 
-ปรับปรุงอาคารเรียน/หอ้งเรียน 
จัดหาสื่อ เทคโนโลย ี
-จัดหา/พัฒนาที่พักผ่อน 

๑.ผู้ปกครองนักเรียนสนบัสนุนการระดมทุน 
๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมในการพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 
๓.นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 

๙.งานประชาสัมพันธ์ 
-ท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
-ป้ายประชาสมัพันธ์ 
-จัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 
-จัดรายการวิทยกุับชุมชน 
-บริการประชาสัมพันธ์ 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ สนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
๒.ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 

๑๐.งานสง่เสรมิประชาธิปไตย 
-ด าเนินการจัดกจิกรรมรักพื้นที ่
-ประกวดห้องเรียน 
-เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
-ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ชุมชนให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
๒.นักเรียนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 
๓.ครูเอาใจใส่ดูแล/ให้ค าแนะน านักเรียน 



 ๑๓๐ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๑.งานกจิกรรม พ.พ นิทรรศการทาง
วิชาการเปิดบ้านรับนอ้ง 
-การจัดนิทรรศการกจิกรรมชุมนมุ/
วิชาการ 
-เชิญหน่วยงาน/วิทยากรภายนอกมา
จัดนิทรรศการและให้ความรู ้
-เชิญโรงเรียนประถมศึกษามาแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ/ชมนทิรรศการ 
-การแข่งขันทักษะของนกัเรียน 
 

๑.คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนบัสนุน 
๒.ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร 
แหล่งเรียนรู้ โดยมาร่วมจัดกจิกรรม/นิทรรศการ 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๔.โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทีบ่รกิารพานักเรียนมาร่วม
จัดกิจกรรม  
๕. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ 
๖.นักเรียนจัดกจิกรรมและกระตือรือร้นในการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

๑๒.โครงการพฒันาบุคลากร 
-การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
-การศึกษาดูงาน 
-การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
-สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.บุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
๒โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
๓.โรงเรียนจัดกจิกรรมให้บุคลากรได้พฒันาตนเอง สร้างขวัญ
และก าลงัใจ 
 
 

๑๓.โครงการระดมทุนเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
-จ้างครูสงัคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,คณิตศาสตร์,ดนตร ี
-จ้างเจ้าหน้าทีห่้องสมุด, ดูแล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์,พนักงานขับ
รถยนต ์
-จ้างพนักงานบรกิาร ท าความสะอาด 
คนสวน นัการภารโรง 
-จ้างครูชาวต่างชาติ 

๑.คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๒. ชุมชน ผู้ปกครองนกัเรียน ครู ให้การสนบัสนุน 
๓.โรงเรียนจัดกจิกรรมหลากหลาย 

๑๔.งานแนะแนว 
-การแนะแนวสัญจรโรงเรียน
ประถมศึกษา 
-จัดกิจกรรมแนะแนว 
-ทุนการศึกษา 
-บริการปัจจัยพื้นฐาน เครื่องแบบ
นักเรียน อปุกรณ์การเรียน  รถบริการ
รับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน 
-ปัจฉิมนิเทศ-บริการให้ค าปรึกษา 
 
 

๑.คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการมลูนิธิ
โรงเรียนพทัลงุพิทยาคม ใหก้ารสนับสนุนทุนการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
๒. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถและสนบัสนุนทุนการศึกษา 
๓. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ 
 



 ๑๓๑ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๕.รักษ์พื้นที่เพื่อราศี พ.พ. 
-ท าความสะอาดพื้นทีร่ับผิดชอบ 
-ประกวดพื้นทีร่ับผิดชอบ 

๑.นักเรียนให้ความร่วมมือ  มีจิตสาธารณะ 
๒. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียน 
๓ โรงเรียนสร้างขวัญและก าลังใจ 

๑๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-การจัดกจิกรรม 
-การอยู่ค่ายพักแรม 

๑.นักเรียนให้ความร่วมมือ  มีจิตสาธารณะ 
๒. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียน 
๓.ชุมชนให้ความร่วมมือ 

๑๗ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
-การสอนวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ 
-การจัดการเรียนการสอนเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
-การจัดหาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
-การทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู ้
-การเข้าค่ายวิชาการ 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ สนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ 
๕ นักเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 

๑๘. งานสัมพันธ์ชุมชน 
-การร่วมกจิกรรม/ให้บริการกับชุมชน 
-การร่วมงานตามโอกาสต่างๆ 
-การมอบของขวัญเนื่องในวันข้ึนปีใหม่
แก่ผู้มีอปุการะคุณ 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ สนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม 
๓. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าทีเ่ต็ม
ความสามารถ/บุคลากรให้ความร่วมมือ 

    โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ

๑. พัฒนาการเรียนการสอน
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

๑.การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอนตอบสนอง
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  มีเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ไม่ครอบคุลมและหลากหลาย ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทีท่นัสมัย  
แหล่งเรียนรู้ และใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลไม่หลากหลาย
และเหมาะสม  มีการวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
ค่อนข้างน้อย 
๒.การพฒันาตนเองของครูในการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปจัจบุัน 
๓. การจัดกจิกรรมที่ยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรียนน้อยและ
กระบวนการในการจัดไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รยีน 
๔.ครูมีภาระงานอื่นๆมากเกินไป 
๕.มีการจัดกจิกรรมด้านอื่นๆทัง้ภายในและภายนอกมากเกินไป 
๖. การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยงัไม่เป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 



 ๑๓๒ 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่นผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล           
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 จุดที่ควรพัฒนา ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติ 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 

จุดเด่น ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
   จุดที่ควรพัฒนา ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

และ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 ๓) ด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

จุดเด่นสถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 จุดที่ควรพฒันา การสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่นจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาที่หลากหลาย 
 จุดที่ควรพัฒนา จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาให้ต่อเนื่อง 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสรมิ 
 จุดเด่น จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาหลากหลาย 
 จุดที่ควรพัฒนา จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาหลากหลายและต่อเนื่อง 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. พัฒนาคุณภาพของครูในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองตัวช้ีวัด สาระการ
เรียนรู้  มีเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
แหล่งเรียนรู้ และใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลหลากหลายและเหมาะสม  มีการวิจัยในช้ันเรียน
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดอบรมสัมมนา  เข้าร่วมประชุม นิเทศงาน 
สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของ
ผู้เรียนท้องถ่ินและชุมชน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๓. จัดโครงการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการเรียน
ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบรหิารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

๕.จัดการนิเทศให้เป็นระบบ และตอ่เนื่อง 
 



 ๑๓๓ 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑. จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอตามความต้องการของโรงเรียนทีข่าดอัตราก าลงั ได้แก่  สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาไทย  คอมพิวเตอร์ และ ดนตรี 
 ๒. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้าน 
วัสด ุครุภัณฑ์ตามมาตรฐานของโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓๔ 

ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างองิต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 



อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

อบรมเร่ืองโรคเอดส์



ตามรอยธรณี

ติวไทย



ทหารมาอบรม

ทอดกฐิน



ห้องเรียนพิเศษทัศนศึกษา

ประชุมท าแผนปฏิบัติการ



เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

เปิดบ้านรับนอ้ง



ระบบดูแลนกัเรียน บัตร RFID

ประเมินภายนอก



ประเมินรอบ 3

ประชุมสมาชิกสวนพฤษศาสตร์



ประชุมสาระการงานอาชีพทุกโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา



เลือกประธานนกัเรียน

กจิกรรมวิสาขบูชา



ประชุมท าแผนปฏิบัติการ

ประชุมผู้ปกครอง



ปรับพื้นฐาน ม.1

ปลูกสะตอ



ปัจฉิมนเิทศ ม.3

ปัจฉิมนเิทศ ม.6



แห่เทียนพรรษา

วันสารทเดือนสิบ



ผู้ว่าราชการพบนกัเรียน

พัฒนาวัน 5  ธันวา



ท าความสะอาดระหว่างปิดภาคเรียน

มอบกระเช้า



มอบตัว ม.4

มอบตัว ม.1



ไหว้ครู

วันภาษาไทย



มอบทุนการศึกษา

รร.เขาชัยสนมาศึกษาดูงาน



รร.เมืองนครมาศึกษาดูงาน

รร.หารเทารังษปีระชาสรรค์มาศึกษาดูงาน



รร.ศรีบุญญานนท์ จ.นนทบุรี มาศึกษาดูงาน

วันแม่



วันวิทยาศาสตร์

กจิกรรมกลุ่มสาระศิลปะ



วันเด็ก

วันพระ



วันสุนทรภู่

สพม.12 มาตรวจราชการ



อบรมให้ความรู้การถูกล่อลวง จากบ้านพักเด็กและครอบครัว

อบรมนกัเรียนแกนน า



บริจาคโลหิต

จดัหางานมาแนะแนวอาชีพ



กจิกรรมกฬีานกัเรียน นกัศึกษา

กจิกรรมกฬีาสี



ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง

ท าบุญครบรอบวันกอ่ต้ัง ร.ร.



ค่ายคอมพิวเตอร์

อบรมยุวชลประทาน



อบรมประชาธิปไตย โดย อบจ.


