
๑ 
 

 
 
 

๑.  ขอมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม    ตั้งอยูเลขที่  ๑๑๖๐/๓ ซอยเพชรเกษม ๑๕  

     ถนน  เพชรเกษม      แขวง/ ตําบล  ทาพระ เขต/อําเภอ  บางกอกใหญ     
     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย   ๑๐๖๐๐    
     โทรศัพท  ๐๒-๔๕๗-๙๘๓๐-๑         โทรสาร  ๐๒-๔๕๗-๔๔๓๗ 

           e-mail : pradoonai@hotmail.com    website : www.pradoonai.ac.th 
       สังกัด    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   ๑ 
  ๑.๒  เปดสอนตั้งแตระดับ   ม.๑    ถึงระดับ     ม.๖ 
  ๑.๓   มีเขตพ้ืนที่บริการ    ๕    เขต   ไดแก 
       ๑.  เขตภาษีเจริญ      แขวงปากคลอง  แขวงคูหาสวรรค 
    ๒.  เขตธนบุร ี  แขวงหิรัญรูจี        แขวงตลาดพลู 
    ๓.  เขตคลองสาน     แขวงทุกแขวง  
    ๔.  เขตบางกอกนอย  แขวงบานชางหลอ 
    ๕.  เขตบางแค  แขวงบางแค 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน 



๒ 
 

แผนผังอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ขอมูลผูบริหาร 
 
 ๒.๑   ชื่อ-สกุลผูบริหาร 
 ๒.๑.๑  ดร.สมมาตร  สนทมิโน  ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
โทรศัพท ๐๘๙-๐๒๗๐๘๙๒   E-mail Mart_Sontamino @hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  บริหารการศึกษา  ( กศ.ด. )     สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต   ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา  ๑ ป ๓ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 ๒.๒ ประวัติโดยยอ  คําขวัญ  และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 
 
 
  
 โรงเรียน  วัดประดูในทรงธรรม  ตั้งอยูเลขที่  ๑๑๖๐/๓  ซอยเพชรเกษม ๑๕ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา
พระ เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนสหศึกษา เปดทําการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๗  พฤษภาคม 
๒๔๙๗  เพื่อแกปญหานักเรียนไมมีที่ เรียน  โดยมีพลอากาศเอกหลวงเชิด  วุฒากาศ  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นไดอนุมัติใหตั้งโรงเรียนตามคําขอรองของชาวบาน  แขวงวัดทาพระ  โดยพระอธิการ
บุญสง  บุญรักโต                           เจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรม    แบงเนื้อที่ของวัดจํานวน  ๖  ไร  ๒  งาน  
๕๓  ตารางวา  ใหเปนที่ตั้งของโรงเรียน  โดยเสียคาเชาใหกับวัดมาจนถึงทุกวันนี้   และใหชื่อวาโรงเรียนวัดประดูใน
ทรงธรรม  ตามชื่อของวัดที่ใหใชเปนสถานที่กอสราง  ใชอักษรยอวา  ป.ธ.  ในขั้นแรก  และเปลี่ยนมาเปน  ป.ท. ใน
อีก  ๒  ปตอมา 
 ครั้งแรก  เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่  ๑  (ประถมปที่ ๕ ในปจจุบัน) จํานวน ๒ หอง เรียนมีนักเรียน  ๘๗  
คน    ครู  ๖ คน ภารโรง ๑ คน มีนายทรงยศ พงษพรต เปนครูคนแรก  เนื่องจากโรงเรียนยังสรางไมเสร็จ  จึงตอง
อาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดูในทรงธรรมเปนที่เรียนและไดเรียนในอาคารไม ๒  ชั้น ขนาด ๘ หองเรียนที่สราง
เสร็จในอีกเกือบ  ๑  ปตอมา 
 การเรียน  ในระยะแรก  รับนักเรียนเขาเรียนโดยไมตองสอบคัดเลือก  จนถึงป  พ.ศ.  ๒๕๐๒ โรงเรียนมี
อาคารเพิ่มข้ึนอีก  ๑ หอง  จํานวน  ๑๒   หองเรียน  จึงมีหองเรียนครบตามโครงการที่วางไว  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาป  ๖  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกเปน ๑,๘๐๐  คน  ครู-อาจารยเพิ่มขึ้นเปน ๕๗ คน  ภารโรง  ๓  คน  
และเปดสอน  ๒  รอบ  คือ  รอบเชาและรอบบาย  ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา  โดยใชเครื่องหมาย  ป.ท. กลม
สําหรับนักเรียนรอบเชา  และเครื่องหมาย  ป.ท.  เหลี่ยม  สําหรับนักเรียนรอบบาย 
 โรงเรียน  เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมาจนถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๒   นายเทพ  เที่ยงตรง   ซึ่งเปน
อาจารยในขณะนั้น  ไดขออนุญาตเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในป  พ.ศ.  ๒๕๑๓  โดยเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในป  พ.ศ.  ๒๕๑๓  โดยเปดสอนในแผนกวิทยาศาสตร  ๒ หอง  และตอมาป  พ.ศ.  ๒๕๑๔ เปด  แผนกศิลปะอีก
จํานวน  ๒ หอง  ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดบอรด (คะแนนสูงสุด)  ติดตอกันถึง  ๓ ป  ทั้ง  
๒ แผนก 
 โรงเรียน  ไดเปดสอนรอบเชาและรอบบาย  มาจนถึงป  พ.ศ.  ๒๕๒๗  นายสํารอง  เพ็งหนู  ผูอํานวยการ
โรงเรียนในขณะนั้นเห็นวาเปดสอน  ๒  รอบ  มีปญหาตางๆ  มากมาย  จึงทําการปรับปรุงหองเรียนเพิ่มขึ้น   และให
รวมนักเรียนในขณะนั้นเห็นวาเปดรอบเดียว  ตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เปนตนมา  โดยมีหองเรียนทั้งหมด  ๕๔  
หองเรียน           เปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ๓๖  หองเรียน  และ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๘  หองเรียน 
 ปจจุบัน  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมเปดทําการสอนมาแลวถึง ๕๗ ป เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย  เปนนักเรียนแบบสหศึกษา  มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียน
หญิง    
 
 
 
 
 

ประวตัิโรงเรียน 



๔ 
 

 
                                        “  นตถิ   ปญญา  สมาอาภา  ” 
                                           แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                                                        
            พระพุทธรัตนมณีศรีประดู 
 

 
 
                    
 
 
 
 
 
                                                    เขียว  -  เหลือง 
                               เขียว     หมายถึง   ความเขมแข็ง  ความอดทน 

เหลือง   หมายถึง   ความพรอมเพรียง  ความสามัคคี 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    “  ดอกประดู  ” 
 ดอกประดู  เปนสัญลักษณของความพรอมเพรียงในยามบานดอกประดูจะบานพรอมกันชูชอเหลือง
อรามสดใสสะพรั่ง    และยามโรย ก็จะโรยพรอมกันเสมือนการรวมทุกขรวมสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 
 
 

คติธรรมของโรงเรียน 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน 

ดอกไมประจําโรงเรียน 



๕ 
 

 
 
 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  ตั้งอยูเลขที่  ๑๑๖๐/๓  ซอยเพชรเกษม  ๑๕  ถนนเพชรเกษม   แขวงวัดทา
พระ  เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐  บนเนื้อที่  ๖  ไร   ๒ งาน   ๕๓  ตารางวา 
  ทิศเหนือ จดวัดประดูในทรงธรรม 
  ทิศใต จดวัดประดูฉิมพลี 
  ทิศตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๑๕ 
  ทิศตะวันตก จดคลองระบายน้ํา 
ภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆ ดังนี้ 
 ๑.  โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัด  กรุงเทพมหานคร  หางจากโรงเรียน
ประมาณ ๓๐๐  เมตร 
 ๒.  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เปดสอนระดับมัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
๑ หางจากโรงเรียนประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
 ๓.  โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน           หาง
จากโรงเรียนประมาณ  ๘๐๐  เมตร 
 ๔.  โรงเรียนวิบูลยเสรีวิทยา  เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน               หาง
จากโรงเรียนประมาณ  ๑  กิโลเมตร 
 ๕.  โรงเรียนวัดทาพระ เปดสอนระดับประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  หางจากโรงเรียนประมาณ  
๑.๕  กิโลเมตร 
 ๖.  โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค  เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑  หางจากโรงเรียนประมาณ  ๒  กิโลเมตร 
 โรงเรียนตั้งอยูที่เดิมตั้งแตเริ่มกอตั้ง  โดยเชาที่ดินของกรมการศาสนาเปนที่ตั้งของโรงเรียนตั้งแตป  พ.ศ.  
๒๔๙๗  เสียคาเชาปละ  ๓,๘๐๐  บาท 
๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
                         ๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๒๕  คน 

๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๖๖๘  คน 
จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 ชาย หญิง 

ม. ๑ ๔๒ ๓๖ ๗๘ 

ม. ๒ ๕๔ ๓๗ ๙๑ 
ม. ๓ ๕๗ ๓๗ ๙๔ 
รวม ๑๕๓ ๑๑๐ ๒๖๓ 
ม. ๔ ๕๑ ๓๙ ๙๐ 
ม. ๕ ๗๑ ๗๕ ๑๔๖ 
ม. ๖ ๘๘ ๘๑ ๑๖๙ 

รวม ๒๑๐ ๑๙๕ ๔๐๕ 

รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๓๖๓ ๓๐๕ ๖๖๘ 

สภาพปัจจุบัน 



๖ 
 

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๖๖๘  คน คิดเปนรอยละ  ๙๒.๒๐ 

๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย  ๖๖๘  คน คิดเปนรอยละ   
๘๗.๒๓   จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม  ๐  คน คิดเปนรอยละ  ๐ 

๕) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๒๙  คน คิดเปนรอยละ  ๔.๑๑ 
๖) จํานวนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ ๑๐  คน คิดเปนรอยละ ๑.๔๙ 
๗) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ -  คน คิดเปนรอยละ - 
๘) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๕๙  คน คิดเปนรอยละ ๘:๘๓ 
๙)  สถิติการขาดเรียนภาคเรียนที่ ๑ จํานวน  ๕๘  คน คิดเปนรอยละ ๘.๖๘ 
๑๐)  สถิติการขาดเรียนภาคเรียนที่ ๒ จํานวน  ๕๕  คน คิดเปนรอยละ ๘.๒๓ 
๑๑)  จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น  ๑  คน คิดเปนรอยละ  ๐.๑๕ 

      ๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 -   ม.๓  จํานวน  ๗๘  คน  คิดเปนนอยละ ๘๒.๙๘ 
 -   ม.๖  จํานวน ๑๕๙  คน คิดเปนนอยละ ๙๔.๐๘  

                         ๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน =      ๑ : ๒๐ 
-  ม.๑  =   ๔ :  ๗๘ 
-  ม.๒  =   ๕ :  ๘๑ 
-  ม.๓  =   ๕ :  ๙๔ 
-  ม.๔  =   ๕ :  ๙๐ 
-  ม.๕  =  ๘ :  ๑๔๖ 
-  ม.๖  =  ๙ :  ๑๖๙ 

๑๔)  จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป วรรณคดี และ 
นันทนาการ  ๖๖๘  คน คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

๑๕)  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๖๖๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๙๗.๙๐ 

๑๖)  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๖๖๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๙๗.๙๐ 
      ๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา ๖๖๘
คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๐ 
      ๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอ ๖๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
      ๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๖๖๘  คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
      ๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๖๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 



๗ 
 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
ครูประจําการ 

      กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

๑ นางสาวพรธารา  แสงส ี ๓๓ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.๒,ม.๓,ม.๖ ๑๐๒ ชั่วโมง  
๒ น.ส.ชูศรี  ทีปสร ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ม.๖ ๗๗ ชั่วโมง  
๓ น.ส.บานช่ืน  สุนทรมาลัย ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ม.๕,ม.๖ ๗๗ ชั่วโมง  
๔ วาท่ีรอยตรีหญิงสรารัตน  ทังสี ๒๘ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.๒,ม.๓,ม.๔ ๑๓๖ ชั่วโมง  
๕ นางสาวสุรียพร  พันทวีศักดิ์ ๒๔ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ม.๑,ม.๔ ๑๕๘ ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ นายอดิศักดิ์  ทันแกว ๓๒ ๒ ครู คศ.๑ วท.บ คณิตศาสตร ม.๒, ม.๕ ๔๖ ชั่วโมง 
๒ น.ส.ปรีชาภรณ  แยมงาม ๓๕ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ม.๕ ๔๖ ชั่วโมง 
๓ นางสาวทัศนีย  กระแสสิงห ๒๙ ๒ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร ม.๒ ๔๖ ชั่วโมง 
๔ นางดิสสมัย  เดชฤทธิ ์ ๓๗ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ นางสาวสุดารัตน  สจัจวิโส ๒๙ ๒ ครูผูชวย วท.บ. วิทยทั่วไป ชีวิทยา ม.๕ ๔๖ ชั่วโมง 
๒ นายเฉลมิศักดิ์  ครุธเสม ๕๐ ๒๗ ครู คศ.๓ วท.ม. การสอนฟสิกส ฟสิกส ม.๕-

๖ 
๔๖ ชั่วโมง  

๓ นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล ๔๓ ๑๘ ครู คศ.๒ กศ.บ. ฟสิกส วิทยาศาสตร 
ม.๓ ฟสิกส 
ม.๔ 

๔๖ ชั่วโมง  

๔ น.ส.ขัติญา  เปรมปราโมทย ๓๐ ๗ ครู คศ.๑ วท.บ. เคม ี เคมี ม.๕-๖ 
วิทยาศาสตร
ม.๓ 

๔๖ ชั่วโมง  

๕ นางสุนันทา  บุญเรืองศร ี ๓๗ ๓ ครู คศ.๑ วท.บ. เคม ี ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  
๖ นางสาวพิชญา  เจริญวนิช ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ กศ.บ. ชีววิทยา ม.๒,ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  
๗ นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ ๓๐ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ชีววิทยา ม.๒, ม.๕-๖ ๔๖ ชั่วโมง  
๘ นางสาวณัฐกนา  จิตรแหง ๒๘ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. วิทยทั่วไป,ชีววิทยา ม.๑,ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  

 
 



๘ 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การ

พัฒนา/ป 
๑ น.ส.มนสัวัน  บุญประเสริฐ   ๔๙ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา การเมืองการ

ปกครอง ม.๕ 
หนาที่พลเมือง ม.๑ 

๔๖ ชั่วโมง 

๒ นายประดิษฐ  วิจิตรวรรณา ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๓ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๖ ๔๖ ชั่วโมง 
๓ นางสุดารัตน  ดารากร ณ อยุธยา ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๒ ศศ.บ. สังคมศึกษา พุทธศาสนา ม.๒

และม.๔ สังคม
ศึกษา ม.๓ 

๔๖ ชั่วโมง 

๔ นางจําเนียร  สิทธิวิชาภญิโญ ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ กศ.บ. สังคมศึกษา พุธศาสนา ม.๑-๒ 
สังคมศึกษา ม.๑ 

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
ม.๖ 

๔๖ ชั่วโมง 

๕ นายกรรภิรมย  นพรัตน ๕๗ ๓๑ ครู คศ.๒ ศษ.บ. บรรณารักษ สังคม ม.๑-๒ ๔๖ ชั่วโมง 
๖ นายภูริวัจน  รณุพันธ ๓๐ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา เอเชียศึกษา ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง 
๗ นางสาวเตือนใจ  พงศจิระชาคร ๕๒ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา หนาที่พลเมือง ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 

๑. นางสาวจุฑามาส   วีระ
ประภพ 

๔๓ ๑๐ ค.ศ. ๒ วทบ. 
กศม. 

เกษตรศาสตร 
บริหาร

การศึกษา 

ม.๓ , ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง 

๒. นายสมชาย  เต็มประสิทธิ
ศักดิ์ 

๕๘ ๓๗ ค.ศ. ๒ กศบ. อุตสาหกรรม
ศิลป 

ม.๑ , ม.๒ ๔๖ ชั่วโมง 

๓. นางฐิติกานต  ชัยวรวิทยกุล ๕๙ ๓๕ ค.ศ. ๓ บธ.บ ธุรกิจศึกษา
บัญช ี

ม.๕ , ม.๖ ๔๖ ชั่วโมง 

๔ นายอรรถกร   เย็นเปนสุข ๓๒ ๘ ค.ศ. ๒ คบ คอมพิวเตอร ม.๓ , ม.๕ ๔๖ ชั่วโมง 
๕ นายสิทธิเดช  รัตนจันทร ๓๑ ๒ ค.ศ. ๑ บธ.บ คอมพิวเตอร ม.๑ , ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 
๑ นายวาทสิทธ์ิ  อินทรียงค ๒๙ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,ม.๕ ๔๖ ชั่วโมง  
๒ นางชุดา  บุญอุไร ๕๐ ๒๘ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๔๖ ชั่วโมง  
๓ น.ส.อรณุรัตน  พวงทิพากร ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ม.๕,ม.๖ ๔๖ ชั่วโมง  
๔ นางเสาวณยี  สันพิมาย ๓๐ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  
๕ นางสาวอารีรตัน  ศรีชมพ ู ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๕,ม.๖ ๔๖ ชั่วโมง  
๖ นางสาวน้ําฝน  สมสาร ๒๘ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๓,ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  



๙ 
 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 
๑ นายอนุรักษ  เขียวนอก ๓๔ ๖ ครู คศ.๑ ด.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี  ๔๖ ชั่วโมง 
๒ นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ ๕๖ ๓๒ ครู คศ.๓ คบ. นาฏศิลป นาฏศิลป ม.๔

และม.๕ 
๔๖ ชั่วโมง  

๓ นายอภิรัตน  นาครัตน ๕๐ ๒๑ ครู คศ.๓ คบ. ดนตรไีทย ดนตรี ม.๑,๒,๓,๖ ๔๖ ชั่วโมง  
๔ นางสาวทิพวรรณ  แกวจันทร ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.๑,ม.๔ ๔๖ ชั่วโมง  

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 

๑ น.ส.รุงทิพย  ดิษฐใจ ๔๐ ๖ ครู คศ.๑ คบ. สุขศึกษา ม.๒,ม.๖ ๔๖ชั่วโมง  
๒ นายสราวุฒิ  เชาวไว ๕๓ ๒๔ ครู คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา ม.๓,ม.๕ ๔๖ชั่วโมง  
๓ นางสาวปริพัตร  ศึกษา ๒๙ ๒ ครูผูชวย คม. พลศึกษา ม.๑,ม.๖ ๔๖ ชั่วโมง 

ฝายสนับสนุนการสอน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ 
(ป) 

อายุ 
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 

๑ น.ส.สกาวรัตน  ดําละเอยีด ๔๘ ๒๒ ครู คศ.๓ ศษ.บ การคลัง คณิตศาสตร ม.๑ ๔๖ชั่วโมง  
๒ น.ส.วรรณพัชร  อริยสุนทร ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษา

นอกระบบ
และจิตวิทยา 
การปรึกษษ
และการแนะ
แนว 

แนะแนว  ม.๓,๖ ๗๐ชั่วโมง  

               จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๔๓  คน 
คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๔๓  คน 
คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

ครูอัตราจาง 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณการสอน 

(ป) 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

๑ นางณัฐธนพร  เชาวปานนท ๖๑ ๓๙ ค.บ. บรรณารักษ
ศาสตร 

ม.๑ เงินโรงเรียน 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ ประสบการณการสอน (ป) วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 
๑ Miss.Aimee A. Gonzales ๓๖ ๖ B.S.ED ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒,๖ เงินโรงเรียน 
๒ นางจิตตานันท   ภาคภากร ๕๔ ๙ ม.๖ - ภาษาจีน  

ม.๔,๕,๖ 
เงินสนับสนุน 

๓ นางสาวศิริญามล ดวงจันทรน ี ๒๔ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑,ม.๒ เงินโรงเรียน 
๔ นางสาวดาริน  นามปญญา ๒๕ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,ม.๓ เงินโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณการสอน 

(ป) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จางดวยเงิน 

๑ นายสมชาย  ธรรมโกศล ๖๑ ๓๘ คม. พลศึกษา วิทยาศาสต                          
ม.๒ 

เงินโรงเรียน 

      กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ ประสบการณการสอน (ป) วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จางดวยเงิน 

๑ น.ส.ชุตินันท  ชวงขาว ๒๗ ๓ ปริญญา
ตร ี

คอมพิวเตอร การจัดการ
ฐานขอมูล
เบื้องตน 

เงินโรงเรียน 

      ลูกจาง 
ลูกจางประจํา 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) 
ตําแหนง วุฒ ิ จางดวยเงิน 

๑ นายจิรเพ็ชร  หุนเลิศสกุล ๕๐ ๒๖ ชางครุภัณฑ ปวส. งบประมาณ 
๒ นางประไพ  จักรกระโทก ๕๒ ๒๔ พนักงานบริการเอกสาร ป.๔ งบประมาณ 
๓ นายสํารวน  ไทยใหม ๕๑ ๒๔ ผูชวยชาง มศ.๕ งบประมาณ 
๔ นางทัศพร  มะสีพันธ   ๕๒ ๒๔ พนักงานเก็บเอกสาร ปกศ.สูง งบประมาณ 
๕ นายวณิชย  พงษสวัสดิ ์ ๕๒ ๒๙ พนักงานบริการ ม.๓ งบประมาณ 
๖ นายสูงเกียรติ  ดวงกิ่ม ๕๗ ๒๒ พนักงานรับโทรศัพท ป.๗ งบประมาณ 
๗ นางอรทัย  กะถิน ๔๙ ๒๗ พนักงานพิมพ ปวช. งบประมาณ 

ลูกจางชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) 
ตําแหนง วุฒ ิ จางดวยเงิน 

๑ นายฉัตรชัย  เสนผาน ๒๗ ๘ เจาหนาที่หองสมดุ ป.ตร ี เงินโรงเรียน 
๒ นายสันติ   อัครหริัญกิจ ๓๘ ๖ เจาหนาที่ธุรการ ปริญญาตร ี งบประมาณ 

๕. ขอมูลอาคารสถานที่ 
    สถานที่ภายในโรงเรียนประกอบดวย  
 ๑.  อาคารถาวร  ๕  หลัง 
          อาคาร ๑  มี  ๔   ชั้น  จํานวน  ๒๔  หองเรียน  สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
          อาคารเชื่อมตออาคาร  ๑ (อาคาร  ๗)  มี   ๔  ชั้น จํานวน ๘  หองเรียน สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
         อาคาร ๒  มี  ๔ ชั้น   จํานวน  ๑๘  หองเรียน  สรางเมื่อ   พ.ศ.๒๕๑๘ 
         อาคาร ๓ มี  ๖ ชั้น   จํานวน  ๓๔  หองเรียน    ใตถุนโลง  ( ปจจุบันปรับเปนหองสมุด ) 
         อาคาร ๗  มี ๔  ชั้น    จํานวน  ๘    หองเรียน    สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗ 



๑๑ 
 

         อาคาร ๘  มี  ๔  ชั้น   จํานวน   ๙  หองเรียน  สรางเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๒.  อาคารหอประชุม  (อาคาร ๔)  เปนอาคารแบบพิเศษ มี   ๒  ชั้น  สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ๓.  อาคารฝกงาน   (อาคาร ๕)  ๔  ชั้น  จํานวน  ๘  หองเรียน  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
 ๔.  แฟลตที่พักนักการ-ภารโรง  มี  ๔  ชั้น  จําวน  ๑๐  หนวย  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 ๕.  อาคารประชาสัมพันธและหอประชุมเอนกประสงค (อาคาร  ๖)  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 ๖.  อาคารหองสุขา  จํานวน  ๔  หอง 
 หลังที่  ๑   เปนหองน้ําชาย  จํานวน  ๖ หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 หลังที่  ๒ เปนหองน้ําชาย  ๖  หอง  และหองน้ําหญิง  ๖  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 หลังที่  ๓ เปนหองน้ําหญิง  จํานวน  ๖  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 หลังที่  ๔ เปนหองน้ําหญิง  จํานวน  ๖  หอง  สรางเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 อาคาร ๓ ชั้น ๕  หองน้ําชาย-หญิง  จํานวน ๖  หอง  ปรับปรุงเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     อาคาร  ๒  ชั้น ๒  หองน้ําชาย-หญิง  จํานวน ๓  หอง  ปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                     อาคาร  ๒  ชั้น  ๓  หองน้ําชาย-หญิง  จํานวน  ๓  หอง  ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. ขอมูลงบประมาณ 

         งบประมาณ (รับ-จาย) 
รายรับ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
๑.  เงินบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน                           
(เงินรายไดสถานศึกษา) 

๒,๒๙๙,๘๑๐ 

๒.  คาบํารุงลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  ๕๐.๙๔ 
๓.  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค ๔๓๓,๙๕๗.๑๙ 
รวมรายรับ ๒,๗๓๓,๘๑๘.๑๓ 

รายจาย 
รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รายไดสถานศึกษา (บาท) 

๑. เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน ๑๗,๕๑๒,๗๗๑ - 
๒  คาวัสดุ ๓๘๘,๒๕๕.๗๖ ๖๘,๖๘๖.๔๐ 
๓.  คาลูกจางชั่วคราว ๓๗๔,๘๙๕ ๑,๒๕๒,๙๓๐ 
๔.  คาสาธารณูปโภค ๓๙๖,๑๐๐ ๕๒๔,๕๓๐.๖๑ 
๕.  คาครุภัณฑ - ๖๒,๕๙๕ 
๖. คาใชสอย ๗๖๔,๒๐๐ ๒๘๐,๑๔๗ 
๗.  คาที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ๓,๘๐๐ - 
รวมรายจาย ๑๙,๔๔๐,๐๒๑.๗๖ ๒,๑๘๘,๘๘๙.๐๑ 
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     ๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  บานพักอาศัย  รานคา และ โรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก    มีประชากรประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  คน   บริเวณใกลเคียง โดยรอบโรงเรียน  ไดแก  วัดประดูในทรงธรรม
และวัดประดูฉิมพลี       อาชีพหลักของชุมชน  คือ  คาขาย     สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ  ประเพณีชักพระของวัดนางชี 



๑๒ 
 

     ๒.  ผูปกครองสวนใหญ  จบการศึกษาระดับ  ม.๖ ประกอบอาชีพคาขายประมาณ รอยละ ๙๕ ที่เหลือ
รับจาง รับราชการและ อาชีพอิสระ  นับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ  ๙๐  ที่เหลือนับถือ คริสต  อิสลาม  และ  
ฮินดู-ซิกซ   จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  ๙  คน 
     ๓.  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมอยูใกลแหลงเรียนรู  อยูในบริเวณวัดประดูในทรงธรรม  ไดรับการ
สนับสนุนจากเจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรมและวัดประดูฉิมพลี อยางดียิ่ง  อยูใกลแหลงที่มีความเสี่ยงตอยาเสพติด  
คือ ชุมชนแออัดบริเวณหนาโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมและวัดประดูฉิมพลี 
๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ / หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ชวงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ 

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

ม. ๑ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
ม. ๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
ม. ๓ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
รวม ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๗.๒๒ ๑๒.๗๔ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 

 

  จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๒๘๐ ชั่วโมง (หองเรียน พิเศษ ๑,๔๐๐)  

 แผนการเรียนรู/จุดเนนการพฒันาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ การสอนซอมเสริม 
ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชพี 
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

ม. ๔ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
ม. ๕ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
ม. ๖ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
รวม ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 

 
       จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง 
๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

    ๑) หองสมุดมีขนาด ๗๘๒  ตาราเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๔๘,๓๒๙ เลม  
         การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริหารงานหองสมุดอัตโนมัติ  จํานวน                        

นักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๕๗๐ คนตอวัน  คิดเปนรอยละ๘๔.๔๓  ของนักเรียนทั้งหมด 



๑๓ 
 

    ๒) หองปฏิบัติการ 
           หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  ๕  หอง 
  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  ๓  หอง   

   หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)     จํานวน  ๑  หอง 
   หองโสตทัศนศึกษา     จํานวน  ๑  หอง 

หองนาฏศิลป      จํานวน  ๑  หอง 
หองดนตรีไทย      จํานวน  ๑  หอง 
หองศูนยสื่อภาษาไทย     จํานวน  ๑  หอง 
หองคลินิกภาษาไทย     จํานวน  ๑  หอง 
หอง E-Classroom     จํานวน  ๑  หอง 
หอง Shop      จํานวน  ๑  หอง   
หองเรียนสีเขียว     จํานวน  ๑  หอง 

                               หอง ASEAN                                     จํานวน  ๑  หอง 
                               หองชุมนุมปงปอง                               จํานวน  ๑  หอง 
       ๓) คอมพิวเตอร         จํานวน ๒๐๘ เครื่อง 
                               ใชเพื่อการเรียนการสอน    จํานวน  ๑๕๓ เครื่อง 
                                ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต    จํานวน  ๒๒  เครื่อง 
                                จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน 

เฉลี่ย  ๖๐๐  คนตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๕.๘๖ ของนักเรียนทั้งหมด 
            ใชเพื่อการบริหารจัดการ    จํานวน ๓๓  เครื่อง 
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคน/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑.  หองสมุดโรงเรียน ๑,๕๐๔ 
๒.  หองเรียนสีเขียว ๓๒ 
๓.  ศูนยคอมพิวเตอร ๔,๐๐๐ 
๔.  หองโสตและสื่อภาษาไทย ๘,๒๖๐ 
๕.  หองวิถีพุทธ ๕,๒๕๐ 
๖.  หองจริยธรรม ๕,๐๙๐ 
๗.  หอง ERIC ๒,๕๐๐ 
๘.  หองสมุดกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๓๘๕ 
๙.  หองสมุดกลุมสาระคณิตศาสตร ๒,๓๐๐ 
๑๐.  หองปฏิบัติการเคมี ๗๕ 
๑๑.  หองปฏิบัติการชีวะ ๑๐๐ 
๑๒.  หองปฏิบัติการฟสิกส ๑๓๐ 
๑๓.  หองโสตทัศนศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑๓๐ 
๑๔.  หองสมุดวิทยาศาสตร ๙๘ 
๑๕.  หองคลีนิคภาษาไทย ๑,๑๓๐ 

           



๑๔ 
 

 ๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
แหลงเรียนรูภายนอก 

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 
ชื่อแหลงเรียนรู 

๑.  วัดประดูฉิมพลี ๑๐ 
๒.  วัดปากน้ําภาษีเจริญ ๔ 
๓.  วัดประดูในทรงธรรม ๑๐ 
๔.  มหาวิทยาลัยสยาม ๕ 
๕.  วิทยาลัยสยามเทคโนโลยี (สยามแทค) ๓ 

 ๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรู แกครู นักเรียน ใน 
ปการศึกษาที่รายงาน 
  ๖.๑) นายลักษ  ยิ้มปานหวย ใหความรูเรื่อง  สอนกลองยาว  จํานวน  ๒๐  ครั้ง/ป 
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
             ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบ
รางวัล 

สถานศึกษา   
 รางวัลดีเดนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
สพฐ. 

  โรงเรียนดีเดนตอตานยาเสพติด  ๒ ปซอน สภากาชาดไทย 

ผูบริหาร    
๑.นายสมมาตร สนทมิโน ผูบริหารรักการอาน  สพม. 

ครู   
๑. นายสมชาย  เต็มประสิทธิศักดิ ์ หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๒. นายกรรภริมย ท นพรัตน หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๓. นางสุดารัตน ดารากร ณ อยุทธยา หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๔.นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๕. นางสาวจุฑามาส วรีะประภพ หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๖.นางสาวขัตญิา เปรมปราโมทย หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๗.นางสาวรุงทิพย ดิษฐใจ รางวัลดีเดนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
สพฐ. 

นักเรียน   
๑.เด็กหญิงจีราพรรณ ทองจรรยา การทองอาขยานทํานองเสนาะ/เหรียญทอง สพม.๑ 
๒.เด็กหญิงปณติา ตางทอง การเขียนเรียงความและคดัลายมอื/เหรยีญเงิน สพม.๑ 
๓.นางสาวปญญาภรณ บัวสังข การทองอาขยานทํานองเสนาะ/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๔.เด็กหญิงปภสัรา ชูปญญา ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพฐ 
๕.เด็กหญิงชนิตา คําเจริญ ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพฐ 
๖.เด็กหญิงวรรวิษา วิชัยดิษฐ ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพฐ 
๗.นางสาวสมฤดี ธนากิจพานิชย ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 
๘.นางสาวปยะภรณ ทิพมนต ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 
๙.นางสาวกฤตยิา นิ่มเดช ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 
๑๐.เด็กหญิงวรรณลักษณ สุขสําราญ ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 



๑๕ 
 

๑๑.เด็กหญิงพิณรินทร สมมุต ิ ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 
๑๒.เด็กหญิงปณิตา ตางทอง ประกวดหนังสือเลมเล็ก/เหรียญทอง สพม.๑ 
๑๓.นายอดิศักดิ์ สรเสนา ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๑๔.นายสมชาย มาตะรักษ ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๑๕.นางสาวปนิดา มั่นจิต ประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๑๖.นายณรงค บัวผาย แขงขันอานเอาเรื่อง/เหรยีญเงิน สพม.๑ 
๑๗.นายเจษฎา สระทองลอม แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๑๘.นายธนะพันธุ ไชยดวงศร ี แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๑๙.นายณัฐพล ชูเจรญิผล แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๒๐.เด็กหญิงน้ําฝน  เขียนขางพล ู แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๒๑.เด็กหญิงวริญญา ปูเตะ แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๒๒.เด็กหญิงกมลชนก สามสุวรรณ แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๒๓.เด็กชายวิพุทธ พิมสะเดาะ แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๒๔.เด็กชายฐิติพันธ นุมชื่น แขงขันแสดงทางวิทยาศาสตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๒๕.นางสาววนิดา สีรังสิน ประกวดเลานิทานคณุธรรม/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๒๖.นายกิตติพงศ ปภาวัฒนานนท ประกวดมารยาทไทย/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๒๗.นางสาวอรัญญา ใจใส ประกวดมารยาทไทย/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๒๘.นายเศกสิทธิ์ ชูพวงพอ  

 
 
ประดูคัพ/รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬาตานยาเสพติด/รองชนะเลิศอนัดับ ๑ 
รายการชางคัพ/ชนะเลิศอันดับ ๒ 
รายการ ๑๒๔ ป นวลนรดิศ/รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ศึกษษนารีคัพ /รองชนะเลิศอันดบั ๑ 
สโมสรกีฬา/ชนะเลิศ 

 
 
 
สนง.เขตบางกอกใหญ 
สนง.เขตบางกอกใหญ 
สนง.เขตบางกอกใหญ 
ร.ร.นวลนรดิศ 
ร.ร.ศึกษานาร ี
สนง.เขตบางกอกใหญ 

๒๙.นายอรรถชัย ชุมดง 
๓๐.นายทศวรรษ เปรมใจชน 
๓๑.นายอมรวัฒน เจริญจิตต 
๓๒.นายณัฐภูมิ รตันนิธิพันธ 
๓๓.นายณรงฤทธ์ิ ประเสริฐสังข 
๓๔.นายสรุิยา ไชยมงคล 
๓๕.นายสรุเดช แซปง 
๓๖.นายปฏภิาณ คํากณุา 
๓๗.นายรัฐนันท ทองจรรยา 
๓๘.นายวราวุฒิ ใจบุญสวัสดิ ์
๓๙.นายรชตะ ศรีรตันพัฒน 
๔๐.เด็กหญิงจีรวรรณ ไมเมือง แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๑.เด็กหญิงชนิตา คําเจรญิ แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๒.เด็กหญิงณัฐนันท คําทว ี แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๓.เด็กหญิงณัฐริกา เฟองสนิท แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๔.เด็กชายธนาธิป กรายรัตน แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๕.เด็กหญิงธิดารตัน สุวรรณทอง แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๖.เด็กหญิงปภัสสรา ชูปญญา แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๗.เด็กหญิงพัชญสิต ชัยพัทนันกร แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๘.เด็กหญิงพัชรกันต อุตมะมงคลชัย แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๔๙.เด็กหญิงวรรณวิษา วิชัยดิษฐ แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๐.เด็กหญิงสิรยิา เจิงประเสริฐ แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๑.นางสาวอรัยญา ใจใส แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๒.นางสาวมลิศรา เต็มรัมย แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๓.นางสาวกัญญาพัชร ปุริมา แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๔.นางสาวพจนารถ ใจรักษ แขงขันแอโรบิค/เหรียญทอง สพม.๑ 



๑๖ 
 

 
๑๐. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ           
                                                                                                                                                                                                                                                            

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ) 

 ๑. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู  
หองสมุดชีวิต และ
กิจกรรมสงเสริมการ
อาน 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน 
๒.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
แสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆ 

๑.จัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา
คนควา                                 
๒.จัดกิจกรรม  ครอบคลุมทุก
กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้   
๑. คายรักการอาน 
๒. นิทรรศการหมุนเวียน 

๑.นักเรียนรักการอาน 
๒.นักเรียนไดรับรางวัล
หนังสือเลมเล็ก 
 

๕๕.เด็กชายธนายุทธ เกยรูณิชย แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๖.เด็กชายสรศักดิ์ ศรีครชาย แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๗.เด็กชายสุรเชษฐ จีวรกลุนนท แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๘.นายปยังกูร ชมพูน แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๕๙.นายภควตั เศรษฐ ี แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๖๐.นายอดิศักดิ์ สรเสนา แขงขันประติมากรรม/เหรียญทอง สพม.๑ 
๖๑.เด็กชายนันทธิวัฒน กนกพัฒน วาดภาพระบายสี/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๒.นางสาวภัทรธญิา บรมินอาชากุล วาดภาพระบายสี/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๓.เด็กชายยุทธวิชัย วรรณวงศ วาดภาพระบายสี/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๔.นางสาวภัทรภรณ วันอุทา วาดภาพระบายสี/เหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๕.นางสาวสภุาภร พวงพันุดี  วาดภาพ หัวขอ ธนบุรีที่รัก/รางวัลชมเชย ธนบุร ี
๖๖.นายอดิศักดิ์ สรเสนา ขับรองเพลงไทยลูกทุงเหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๗.นางสาวณัฐทิชา จันทรสอน ขับรองเพลงไทยลูกทุงเหรียญเงิน สพม.๑ 
๖๘.เด็กหญิงกนกอร บัวแดง จัดสวนถาดแบบช้ืน/เหรียญทอง สพม.๑ 
๖๙.เด็ชายยุทธวิชัย วรรณวงศ จัดสวนถาดแบบช้ืน/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๐.เด็กหญิงศิริแกว ผกาแดง จัดสวนถาดแบบช้ืน/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๑.นางสาวจณินิภา นาทกร กิจกรรมตัดตอภาพยนตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๒.นายวุฒิชัย มุขขันธ กิจกรรมตัดตอภาพยนตร/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๓.นายเจษฎา สระทองลอม ออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร/เหรยีญเงิน 
สพม.๑ 

๗๔.นางสาวภัทราวดี อภิวัฒนกาลจน 
๗๕.นายอธิวัฒน แจมใส สราง Webpage /เหรียญทองแดง สพม.๑ 

๗๖.นายสยาม เนียนเลม สราง Webpage /เหรียญทองแดง สพม.๑ 
๗๗.เด็กหญิงปาริฉัตร มูลไทย แขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๘.นางสาวปทุมทิพย เดชขุนทด แขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ/เหรียญทอง สพม.๑ 
๗๙.นางสาวฐิตริัตน ยุคไกรฤกษ แขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๘๐.นายธนกฤษณ แซหวู แขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๘๑.นางสาวปทุมทิพย เดชขุนทด แขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๘๒.นางสาวพัชรา อริยมงคลสกลุ แขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรยีญทอง สพม.๑ 
๘๓.นางสาวเกศชฎา งามวาจา แขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรยีญทอง สพม.๑ 



๑๗ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ) 

๓. มุมความรูของกลุมสาระการ
เรียนรู 
๔. กระเปาความรูสูครอบครัว 
๕. หองสมุดเคลื่อนที่ 
๖. ศาลาความรูสูชุมชน 
๗. กิจกรรม หยุดทุกอยาง  วาง
ทุกงาน  อานทุกคน 
๘. รักการอาน - บันทึกการอาน 
๙. แนะนําหนังสือใหม 
๑๐. บรรณนิทัศนหนังสือ 
๑๑. นิทรรศการวันสําคัญ 
๑๒. E - Book สงเสริมการอาน  

 ๒.โครงการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

๑.เพื่อใหนักเรียนมี
วินัย มีคุณธรรม 
๒.เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร
ฯ 

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอยางหลากหลาย 
๒.จัดกิจกรรมรณรงคใหนักเรียน
ประพฤติตนเปนคนดี 

๑.นักเรียนประพฤติตน
เปนคนดี 
๒.นักเรียนไดรับรางวัล
ดานจริยธรรมหลาย
รางวัล 

 ๓.โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูเรียน  

    - ทีมกฎหมาย
โรงเรียนวัดประดูใน

ทรงธรรม 
    - กิจกรรมหนังสือ
เลมเล็ก 

๑.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
กฎหมายและการ
ปฏิบัติตนตามกฏ
ระเบียบ 
๒.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
สิทธิและหนาที่ของตน 

๑. การรับนักเรียนที่มีความ
สนใจดานกฎหมาย 
๒. การใหความรู ติวนักเรียนใน
วันจันทร ถึง วันศุกร   
๓. วิธีการติว  ใหความรูคูกับ
การคิดหาอยางมีเหตุผล   

๑.นักเรียนชนะเลิศการ
ตอบปญหาดาน
กฏหมาย 

 ๔. กิจกรรมสงเสริม
การออมธนาคาร
โรงเรียน 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
ประหยัด 
๒.เพื่อใหนักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.รณรงคใหนักเรียนมีความ
ตระหนักในการประหยัด 
๒.รณรงคใหนักเรียนออมเงิน 

๑.นักเรียนทุกคนฝาก
เงินกับธนาคาร รร 
๒.นักเรียนทําบัญชี
รายรับรายจาย 

 ๕.โครงการโรงเรียน
มาตรฐานตอตานยา
เสพติด 

๑.เพื่อใชกิจกรรมตาง 
ๆ ในการ ใหนักเรียน
หางไกลยาเสพติด 
๒.เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยยา

๑.  จัดกิจกรรมหลากหลาย เชน 
วันงดสูบบุหรี่โลก  วันตอตานยา
เสพติด ฯลฯ  เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
และใหนักเรียนหางไกลยาเสพ

๑. โรงเรียนไดรับปาย
รับรองมาตรฐาน ๓ 
ระดับ ๑. ระดับ
โรงเรียน ๒. ระดับ
ครอบครัว                



๑๘ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ) 

เสพติดชนิดตาง ๆ  ติด 
 

๓. ระดับชุมชน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลการประเมินตนเองจากรายงานประจําป ๒๕๕๖) 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๓๗ 
 

๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี / นาฏศลิป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๔๘ 
 

๐.๔๗ 
 

๐.๙๕ 
 
 

๐.๙๖ 
 

๐.๙๖ 
๐.๙๗ 

๕ 
 

๔ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค 

๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๑.๙๗ 
๐.๙๘ 
๐.๙๘ 
๐.๙๘ 

๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ๔ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๙๗ 
 

๐.๙๗ 

๔ 
 

๕ 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 



๑๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน 
 

 
๑.๐๐ 

 
๑.๐๐. 

 
๐.๙๖ 

 
๐.๙๘ 

 
๕ 
 

๔ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๔๙ ๓ ดี 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟงดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชน 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๙ 
 

๐.๙ 
 

๐.๘๙ 
 

๐.๙ 
 

๐.๙ 

๓ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 
 

ดี 
 
ดี 
 

พอใช 
 
ดี 
 
ดี 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๔๒ ๒ พอใช 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เปนไปตามเกณฑ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๕๓ 
 

๐.๙๙ 
 

๑.๙๙ 
 

๐.๐๑ 

๓ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๑ 

ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๑.๙๓ 
๐.๙๘ 

 
๐.๙๘ 
๐.๙๘ 

๕ 
๕ 
 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 



๒๐ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียน  และคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ี และเปน
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๐.๔๗ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐. ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม
ที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 



๒๑ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

 
๑.๐๐ 

 
๒.๐๐ 

 
๑ 
 

๒ 

 
๕ 
 

๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๑.๘ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๔ 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน
อยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอง
กับทองถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน 
๑๐.๔ สนับสนนุใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผ ูเร ียน
ไดลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑.๖ 
 

๒ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๓ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น 
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

๔.๐๐ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 



๒๒ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน 
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 

๓ 
 

๓ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๐.๔ 
 
 

๐.๔ 
 

๑ 

๕ 
๕ 
 
 

๕ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ  
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 
และองคกรที่เก่ียวของ 

๕ 
 
 
 

๕ 

๒.๔๗ 
 
 
 

๒.๔๘ 

๕ 
 
 
 

๓ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดี 

มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ และโครงการ 
/ กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 

๓ 
 
 

๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 



๒๓ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ตามเอกลักษณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ ๔.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ความเปนไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๒.๙๑ 
 

๑.๙๒ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓ 
 

๒ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๕.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ                
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีดังนี ้

          ๒.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๘๓ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี / นาฏศลิป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 



๒๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐. 

๑.๙๖ 
 

๐.๙๖ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชน 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๕ 
๐.๙๒ 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
๔ 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๔๐ ๒ พอใช 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เปนไปตามเกณฑ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๖๐ 
 

๐.๖๐ 
 

๑.๘๐ 
 

๐.๔๐ 

๒ 
 

๒ 
 

๔ 
 

๑ 

พอใช 
 

พอใช 
 

ดีมาก 
 

ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๒.๐๐ 
๑.๐๐ 

 

๑.๙๑ 
๐.๙๖ 

 

๕ 
๕ 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 



๒๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

๐.๙๖ 
๐.๙๖ 

๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕๐.๐๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐. ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนนิงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 

๐.๘๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๔ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก

๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

๑.๘๔ 
๒.๐๐ 

๔ 
๕ 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 



๒๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผ ูเร ียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
 

๐.๘๐ 
 

๒ 
 

๒ 

 
๕ 
 
 

๓ 
 

๕ 
 

๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 
ด ี
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน 
 
๑๑.๓ จัดหองสมดุที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔.๐๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 

๓.๖๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 

๕ 
๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
 

ดีเยี่ยม 
 
 



๒๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

 
๑.๐๐ 

 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนบัสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ  
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เก่ียวของ 

๒.๕๐ 
 
 
 

๒.๕๐ 

๒.๒๕ 
 
 
 

๒.๕๐ 

๔ 
 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ และโครงการ 
กิจกรรมท่ีพัฒนา สงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตาม
เอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ความเปนไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียน
สูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 



๒๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๖.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยตนสังกัด 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐ ๒๗.๘๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕ ๔.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตผุล 

๕ ๔.๗๒ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ๕ ๓.๔๐ ๒ พอใช 
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๘.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาอยางมี ประสิทธิภาพ                    
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๕๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐ ๙.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๐ 
 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑       (รกัความ
เปนไทย กาวไกลสูสากล) 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ ๙๖.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 
๑๒.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒    

โรงเรียน วัดประดูในทรงธรรม  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๕  ถึง   ๗   
เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และดาน
ผูบริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๓.๓๑ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๒๙ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

๓.๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ไดมาตรฐาน 



๓๑ 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
ที่จําเปนตามหลักสูตร 

๒.๓๗ พอใช ๓.๐๐ 
 

ดี ๒.๖๙ 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๓๑ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางาน 
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

๓.๓๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๙ ไดมาตรฐาน 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา (ตอ) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานครู        
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๐๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๐ ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓.๒๘  ๓.๐๐ ดี ๓.๑๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องคกรโครงสรางและการบริหารงาน 
อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

๓.๖๖ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๓ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๓๗ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๙ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

๓.๑๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความ  
สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔ ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.           ได           ไมได 
  



๓๒ 
 

๑๒.๒ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก สมศ. เมื่อ

วันที๒่๖ ถึง ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดังตารางตอไปนี้ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่๑    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๓ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๕.๘๓ ปรับปรุง 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑   ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่  ๑๒  ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และตนสังกัด   

๕.๐๐ ๓.๖๖ พอใช 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๔.๒๙ พอใช 
 
                 



๓๓ 
 

    ๑๓.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑  จุดเดน 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยดีมาก  สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริม / แกไขการพัฒนาการศึกษาเปน
แบบอยางและเปนที่ยอมรับ  สงเสริมการรับความรูจากประสบการณจริงทั้งภายในและภายนอก  ผูเรียนจึงมีความรู
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอยางดี  มีคุณธรรมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  การออมทรัพย
ตามวิสัยทัศนและจุดเดนของสถานศึกษา 

ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในดานงบประมาณ  และบุคลากรไดถูกหลักระบบการบริหาร
แบบการมีสวนรวม  เห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษามีการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประเมินรอบ
สองทุกประการ 

ครูไดรับการอบรมวิชาการ  ศึกษาดูงานสมารถจัดทําแผนจัดการเรียนรูใชพัฒนาผูเรียนโดยความเห็นชอบของ
ผูบริหารพรอมรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการสอนและการวัดประเมินผล 
  ๑๓.๒.  จุดที่ควรพัฒนา 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดเชงวิจารณญาณยังไมเปนไปตามเกณฑ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยุในระดับตองปรับปรุงและการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณยังไมเปน
ที่ยอมรับจากภายนอก 

การบริหารดานวิชาการวัดผลประเมินผล  การจัดทําและใชเครื่องมือวัดและประเมนิผลพัฒนาการของผูเรียน
ของครู  ในการจัดกระบวนการเรียนรูระดับกิจกรรมขาดการดําเนินการไมเปนระบบและปฏิบัติไมตอเนื่อง ไม
สอดคลองกับพื้นฐานและความพรอมของผูเรียน 

ถึงแมวาครูไดรับการพัฒนามีประสิทธผลพรอมรับการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารพนําผลจากการนิเทศ
การเรียนการสอนแตไมไดนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเปนระบบ
และตอเนื่องเกิดประสิทธิภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนทุก ๆ ดาน  การ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เก็บรวบรวมไมเปนระบบ  ขาดความชัดเจน  ครอบคลุมและไมสอดคลองกับแฟน
พัฒนาการศึกษาระยะ  ๔  ปและแผนปฏิบัติการประจําป 
๑๓.๒.๓ ขอเสนอแนะ 
                                      ดานผลการจัดการศึกษา 
๑)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาบูรณาการ  การคิดหาเหตุผลและความตระหนักในการแสวงหาความรูอยางมีคุณคา  
เห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย การติดตามความกาวหนาของสิ่งเรียนรูดวยการตรวจสอบ  
ทดสอบ  การทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  รับการทดสอบจากครู  จากโรงเรียนและจากหนวยงานภายนอกทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยครูรวมกันกําหนดองคความรู  กิจกรรมการเรียนรุ  เนนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกคน  ทุกระดับชั้นเรียนอยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  เพือ่ยกระดับ
ความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากโครงการ / กิจกรรมตาง  ๆ ที่สถานศึกษาจะสงเสริม
อยางหลากกลายโดยการใหรางวัล  การยกยองชมเชยเปนแรงจูงใจ 
๒)  สถานศึกษาควรจัดประชุมผูเรียน  ชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการทดสอบระดับชาติ  ใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนัก  มีความรับผิดชอบ  มีความสนใจ  ตั้งใจและเตรียมความพรอมในการเขาทดสอบระดับชาติ  ประชุมชี้แจง
ขอความรวมมือจากผูปกครองในการสงเสริมสนับสนุน  กวดขันใหผูเรียนเขารับการติดเสริมหลังเลิกเรียนอยาง
สม่ําเสมอตามที่สถานศึกษากําหนด  และครูควรนําผลของการทดสอบระดับขาติ  (O – NET)  มาวิเคราะหวางแผน  



๓๔ 
 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง  โดยวิเคราะหเชื่อมโยงไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรม  การ
วัดผลประเมินผล  ตลอดจนขอสอบของครูวาควรพัฒนาอยางไร  เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร  โดยควรดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลา  ๒  ปการศึกษา 
๓)  ผูบริหาร  ครู  ผูปกครองควรสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน  และอัต
ลักษณท่ีครบถวนตามกําหนดโดยเนนกระบวนการติดตาม  ประเมินพัฒนาการของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดมี
สวนรวมในการออม  สนับสนุน  “โครงการธนาคารโรงเรียน”  อยางตอเนื่องและยั่งยืนพรอมทั้งขยายผลใหชุมชน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออมกับธนาคารโรงเรียน 
        ดานการบริหารจัดการศึกษา 
๑)   สถานศึกษาควารพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุกคนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการสอน  
กํากับ  ติดตาม  การใชเครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของผูเรียน  กํากับติดตาม  การวัดผลประเมินผลที่
สงเสริมกระบวนการคิด  ตระหนัก  รูคุณคาและเห็นความสําคัญในการทดสอบความรูความสามารถของตนเองอยางมี
เปาหมายทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  (O – NET)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรูสูเกณฑมาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางครบถวนจัดหมวดหมู
ใหมีความถูกตองสอดคลองเชื่อถือได 
๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทํา
สาระการเรียนรูหรือหลักสูตรทองถิ่น  พรอมพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําไปใชใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาไดดําเนินไปแลวบางสวน  และจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิง
บูรณาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมใหเปนไปตามเกณฑกําหนดอยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  
พรอมบันทึกรายงาผลตอหนวยงานตนสังกัดภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันที่มีการประชุม 
          ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑)  สถานศึกษาควรประสานความรวมมือกับผูบริหาร  ครู  ผูเรียนและผูปกครองใหมีบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยใหการสงเสริมสนับสนุน  เขารวมกิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน  อีกทั้งในการดําเนินงานสถานศึกษาควรนําผลการดําเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย  ทําใหเกิดผลกระทบที่ดีตอคุณภาพของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒)  ผูบริหารหรือคณะกรรมการที่ไดรับการมอบหมาย  ควรตรวจแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
จริงจังและเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่องพรอมใหขอเสนอแนะ  เพื่อครูสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓)  ครูควนนําผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรุมุงพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ  (O – NET)  ทุก
กลุมสาระการเรียนรูเนนการจัดทําเครื่องมือบันทึกผลกพัฒนาปญหาอุปสรรคขอจํากัดนํามาสงเสริมพัฒนาปรับปรุง
แกปญหาใหมีความตอเนื่องทั้งในรับโครงการกิจกรรม  การสอนซอมเสริมตามตารางเรียนการสอนซอมเสริมพิเศษ  
การติวเขมในเวลาราชการหรือการกําหนดเวลาพิเศษในวันหยุดโดยผูปกครองและทุกฝายใหความรวมมือระดม
ทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานและเปาหมายแผนงานที่สถานศึกษา
กําหนด   
           ดานการประกันคุณภาพภายใน 
๑)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน  โดยเนนการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ  ในขั้นตอนการใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหประเมินผล  กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ใหครบถวนตามวัตถุประสงคและ



๓๕ 
 

เปาหมายที่กําหนดทั้งในระดับกิจกรรม  โครงการยอยและโครงการหลักท่ีกําหนดไวในกลยุทธของแผน  ใหสามารถ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรุและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูเกณฑมาตรฐาน  โดยดําเนินการภายใน  
๒  ปการศึกษา 
๒)  สถานศึกษาควรปรับปรุงขอมูลสารสนเทศโครงการตาง ๆ ตามแผนใหมีความสอดคลองกันตลอดแนว  กําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณใหสอดคลองกับศักยภาพของกลุมเปาหมายที่สามารถพัฒนาไดเปนผลสําเร็จแตละดานทั้งใน
ระดับกลยุทธของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในระยะ  ๔  ป  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  และการสรุป
รายงานผล  ควรดําเนินงานตามแผนใหงายตอการประเมินผลความสําเร็จ  และปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัดใน
ระดับโครงการหลักท่ีสามารถนํามาวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเนนขั้นการกํากับ  ติดตาม  เก็บขอมูล  วิเคราะหประเมินผลและนํามาวางแผนพัฒนาใหตอเนื่อง 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม  ๑  ป 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 

๑)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมติวเขมดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายใหผูเรียนอยางตอเนื่องไดรับรางวัลชนะเลิศถวย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ปพุทธศักราช  ๒๕๓๙  และฝกซอมเรื่อยมาจน
ปจจุบันไดรับรางวัลชนะเลิศ  (อันดับ ๑ ของประเทศ)  รวมตอเนื่องมา  ๕  สมัย  ไดรับสมญาวา  “บราซิล” 
๒)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  ทั้งในสถานศึกษา  ในชุมชน  ใหมีความรูรวมมือกันปองกันมิให
เกิดกับบุคคลในชุมชนหรือบุตรหลาน  มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  ไดรับการติดปายหนาสถานศึกษาประกาศ
รับรองมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด  จากสภากาชาดไทย  (QAD) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ปฏิบตัิ

(Do)

ตรวจสอบ

(Check)

ปรับปรุง 
พฒันา

(Action)

วางแผน

(Plan)

ปฏิบตัิ

(Do)

ตรวจสอบ

(Check)

ปรับปรุง พฒันา

(Action)

วางแผน

(Plan)

                                                                                                                                                  
  
๑. การบริหารจัดการศึกษา 
        โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมบริหาร  ไดแกกลุมบริหาร
วิชาการ  กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการการบริหารแบบ PDCA  
ดังแสดงในแผนภาพ 
 

แผนภาพวงจรคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
ของ



๓๗ 
 

D

CA

P

D

CA

P

D

CA

P

ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้ 

๑. P (Plan) เปนการกําหนดกรอบงานที่ตองการแกปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาสิ่งใหมๆ 
โดยนําขอมูลที่เกี่ยวของมาวิเคราะหแลวกําหนดวิธีการในการดําเนินงานโดยมีบุคลากรทุกคน ทุกฝาย
รวมกันวางแผนเพื่อไปสูเปาหมาย 

๒. D (Do)  เปนการลงมือแกปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตามที่กําหนดไวในแผนที่วางไว  ใน
ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาดําเนินไปในทิศทางที่กําหนดไวหรือไม 

๓. C  (Check) เปนการการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่ไดรับจากการแกปญหา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาซึ่งทําใหทราบวาการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดหรือไม มี
การกําหนดความถี่ของการตรวจสอบ   

๔. A (Action) เปนการพิจารณาผลการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อใหมีความสมบูรณมาก
ขึ้น ถาผลงานบรรลุวัตถุประสงค ก็นํากระบวนการทํางานมาจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  ถาผลงานยังไมบรรลุวัตถุประสงค ก็นําผลการประเมินมาพจิารณาวาควรดําเนินการตอไป
อยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

เมื่อนําวงจร PDCA มาใชในการทํางานอยางตอเนื่อง จะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ยั่งยืน ดังแผนภาพ 

 

 

                                                                                            
 
 
 

               มาตรฐาน
                

     
                      

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงและยกระดับ
มาตรฐานใหสูงขึ้น 

 

ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 



๓๙ 
 

 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการ 
 

มูลนธิิโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มูลนธิิหลวงปูโตะ 
 

สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกา 

โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
 

กลุมบริหารวิชาการ  
๑. งานบริหารกลุมสาระการ
เรียนรู 
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู 
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
๖. งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
๗. งานนเิทศการศกึษา 
๘. งานแนะแนวการศกึษา 
๙. งานประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก
ครอบครัว ชุมชน องคกร  
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศกึษา 
๑๐. งานการรับนกัเรียน 
๑๑. งานทะเบียนนกัเรียนและ
จัดทํา    สํามะโนนกัเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือขายขอมลสารสนเทศ 
๑๓. งานหองสมดุโรงเรียน 
๑๔. งานอืน่ๆ 

 

กลุมบริหารงบประมาณ  
๑. งานวิเคราะหและจัดทํา
แผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมนิผลและรายงานผลการ
ใชเงินและผลการดําเนนิงาน 
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศกึษา 
๕. งานบริหารการเงิน 
๖. งานบริหารบญัช ี
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
๘. งานจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 
    หนวยงาน 
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
๑๓. งานอืน่ๆ 

 

กลุมบริหารงานบุคคล  
๑. งานวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 
ยาย ลาและการออกจาก
ราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จ 
ความชอบ 
๔. งานวนิัยและการรักษาวนิัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสราง 
ประสิทธภิาพการปฏิบัติ
ราชการ 
๖. งานสงเสริมงานกจิการ
นักเรียน 
๗. งานระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน 
๘. งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๙. งานสงเสริมประชาธิปไตย 
๑๐. งานระดับชั้นและครทูี่
ปรึกษา 
๑๑. งานปองกันและแกไข
ปญหา         สิ่งเสพติด เอดส
และอบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตนิักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือขายการศกึษา 
๑๔. งานอืน่ๆ 

 

กลุมบริหารทั่วไป  
๑. งานธรุการ 
๒. งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน 
๓. งานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดลอม 
๔. งานสงเสริมและ
ประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
๕. งานประชาสัมพันธ 
๖. งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
๗. งานสัมพนัธชุมชน 
๘. งานโภชนาการ 
๙. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๐. งานสวัสดกิาร 
๑๑. งานวิทยุส่ือสาร 
๑๒. งานโสตทัศนศกึษา 
๑๓. งานอืน่ๆ 

 



๔๐ 
 

 
 
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  จะพัฒนาใหมีคุณภาพตามแนวคิดโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา  ภายในป ๒๕๕๗ 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพรอมเปน 

พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

 

        อัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
กลานํา ทําดี เทคโนโลยีเปนเลิศ 

  อัตลักษณของครูโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
แตงกายงามสงา วาจาออนหวาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ 

  อัตลักษณของโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
สะอาด รมรื่น สดชื่น สวยงาม สะดวก ปลอดภัย 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 

 
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
              โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมมุงการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว                 
เพื่อใหโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดแนวทางดังนี้ 
  ๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนยุคใหม  

๒. พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหม  
          ๓. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูยุคใหม  
          ๔. พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนการบริหารจัดการยุคใหม   

๔. กลยุทธกรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมจึงกําหนด กล

ยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ กลยุทธ ดังตอไปนี้ 
 
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน

พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 



๔๑ 
 

 
กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
 
กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

 
แผนงาน 

จากกลยุทธ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จึงกําหนดแผนงาน โครงการหลักปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ แผนงาน ๑๗  โครงการหลัก ดังนี ้
 
แผนงานที่ ๑  พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน    
 

แผนงานที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 

๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ   
๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู   
๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬาและศิลปะ 
๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย 
๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน 

           ๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
แผนงานที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
 

แผนงานที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 
๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู 
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน 
๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔.๕ โครงการเสรมิสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน 
๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร 
๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 



๔๒ 
 

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา  
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 
๑.๑ แหเทียนพรรษา,ถวายผาอาบ
น้ําฝน 

เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

๑.๒ คายจริยธรรม ม.๑ ม.๔ เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม น.ร. ม.๑ และ ม.๔ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑,ม.๔ ๒๕๐
คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔  

๑.๓ ใสบาตรเชาวันศุกร เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 
 
 

๑.๔ บรรพชาสามเณรฤดูรอน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ชาย ๒๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

๑.๕ บวชเนกขัมมจาริณี เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. หญิง ๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

 
 
 



๔๓ 
 

กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
เรียนรู 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๕ 
ตบช. ๕.๑ 
ตบช. ๕.๒ 
ตบช. ๕.๓ 
ตบช. ๕.๔ 
ตบช. ๕.๕ 

โครงการหลักท่ี ๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ 
๑. กิจกรรม “โครงงานสํารวจ” เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ

ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ 
เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๓ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๑ 
ตบช. ๖.๒ 
ตบช. ๖.๓ 
ตบช. ๖.๔ 
 

๒. ฝกทักษะการทํางาน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะ
พึงประสงค 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๑ 
ตบช. ๖.๒ 
ตบช. ๖.๓ 
ตบช. ๖.๔ 
 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
๑. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนรูและเขาใจการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย
พรอมกับปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ด ี

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 
 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑ 
ตบช. ๒.๒ 
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 
 

๒. ฝกทักษะการทํางาน นักเรียนมีความสามารถวาง
แผนการทํางาน และดําเนินการ
จนเสร็จ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๒ 



๔๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- รอยละ ๙๐ มคีวามรู
เพิ่มขึ้น 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู   
๑. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ

แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
 

๒. หยุดทุกอยาง  วางทุกงาน  
อานทุกคน 

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ  

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
 

๓. กิจกรรมทัศนศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรูตางๆ 

- น.ร. ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๒๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

- รอยละ ๑๐๐ 
เขารวม
กิจกรรม 

มาตรฐาน ๑๓ 
ตบช. ๑๓.๑ 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา
และศิลปะ 
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย 
เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๑ 
ตบช. ๑.๒ 
ตบช. ๑.๓ 
 
 

๒. เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย
หางไกลยาเสพติด 

เพื่อรณรงคใหเยาวชนนักเรียน
นักศึกษาไดรับรูและรับทราบถึง
ปญหาและพิษภัยของสารเสพ
ติด 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 
 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๓ 
 



๔๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ 
- น.ร. ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๖ 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย 
๑. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย (ภูมิปญญาไทยกับ
กลองยาว) 

เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ 
- น.ร. ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๖ 

โครงการหลักท่ี ๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน 
๒. เปดประตูสูอาเซียน เรียนรูบทบาทประเทศไทยกาว

สูประชาคมอาเซียนอยางเต็ม
ตัว 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

- รอยละ ๙๐ มี
ความรู
อาเซียน 

มาตรฐาน ๑๕ 
ตบช. ๑๕.๒ 

โครงการหลักท่ี ๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพ่ือความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. สงเสริมศักยภาพนักเรียน
รายบุคคล 

เพื่อตอบสนองศักยภาพความ
ถนัดของผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
ตบช. ๓.๒ 
ตบช. ๓.๓ 
ตบช. ๓.๔ 
ตบช. ๓.๕ 

 
กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน  
เพื่อเพิ่มประสบการณใหแกครู
อาจารย 

เชิงปริมาณ 
- ครู ๕๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรูและ

มาตรฐาน ๕ 
ตบช. ๑ 
ตบช. ๒  
 



๔๖ 
 

ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน 

 
กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู 
งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ภายในและภายนอกของ
โรงเรียนอยางมีระบบ 

ครูและนักเรียนรอยละ 
๙๐ สามารถนําขอมูล
ไปใช 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
 

หองสมุดชุมชน สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน 

ชุมชนรอยละ ๙๐ เขา
ใชบริการ 

มาตรฐาน ๑๓ 
ตบช. ๑๓.๒ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพแวดลอมใชไดดี 

ครูและนักเรียนพึง
พอใจรอยละ  ๙๐ 

มาตรฐาน ๑๑ 
ตบช. ๑๑.๑ 
ตบช. ๑๑.๒
ตบช. ๑๑.๓ 

โครงการหลักท่ี ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล เพื่อใหบริหารจัดการการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียนพึง
พอใจรอยละ  ๙๐ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๔ 

การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

ดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

ครูรอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๑ 
ตบช. ๑๒.๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
ตบช. ๑๒.๔ 
ตบช. ๑๒.๕ 
ตบช. ๑๒.๖ 

โครงการหลักท่ี ๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน 
กิจกรรมชุมนุม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตาที่ตน

สนใจหรือความถนัด 
นักเรียนรอยละ ๘๐ 
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีเขารวมได 

มาตรฐาน ๑๐ 
ตบช. ๑๐.๑ 
ตบช. ๑๐.๒ 
ตบช. ๑๐.๓ 
ตบช. ๑๐.๔ 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษา
ดินแดน 

เพื่อสรางระเบียบวินัย ปลุกฝง
ใหมีอุดมการณความรักชาติ 

นักเรียน ๑๐๐ มี
ระเบียบวินัย และมี
ความเปนผูนํา 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 
 
 



๔๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โครงการพัฒนาและฝกทักษะการคิด    
แนะแนวการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรับรูขอมูล

ดานการศึกษาและอาชีพอยาง
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
- นร. ชั้นม.๖ จํานวน 
๑๗๕ คน 

มาตรฐาน ๑๕ 
ตบช. ๑๕.๑ 

โครงการหลักท่ี ๔.๕ โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน 
ประกวดมารยาทไทย เพื่อนักเรียนรวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย สรางสัมพันธอัน
ดีตอชุมชน และผูปกครอง 

เชิงปริมาณ 
น.ร. ม.๑-ม.๖ จํานวน 
๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒ 
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

โครงการหลักท่ี ๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร 
จัดจางครูและเจาหนาที่ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจาก

ครูที่ตรงกับสาขาวิชา 
มีครูเพียงพอสําหรับ
การสอนในกลุมสาระ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 

โครงการหลักท่ี ๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
การบริการที่เอื้อตอการเรียนรู 

เพื่อใหสถานศึกษามี
สภาพแวดลอม รมรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐  ไดรับ
บริการ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๑ 
ตบช. ๑๒.๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
ตบช. ๑๒.๔ 
ตบช. ๑๒.๕ 
ตบช. ๑๒.๖ 

๒. พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- อาคารที่ไดรับพัฒนา
๒ อาคาร 
เชิงคุณภาพ 
- ผูเกี่ยวของรอยละ 
๘๕ มีความพึงพอใจ 

มาตรฐาน ๑๑ 
ตบช. ๑๑.๑ 
ตบช. ๑๑.๒ 
ตบช. ๑๑.๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา            
   ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (สอดคลองกับตอนท่ี ๒ ขอ ๕) 
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 
๑.๑ แหเทียนพรรษา,ถวายผาอาบ
น้ําฝน 

เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

๑.๒ คายจริยธรรม ม.๑ ม.๔ เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม น.ร. ม.๑ และ ม.๔ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑,ม.๔ ๒๕๐
คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔  

๑.๓ ใสบาตรเชาวันศุกร เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

๑.๔ บรรพชาสามเณรฤดูรอน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ชาย ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

๑.๕ บวชเนกขัมมจาริณี เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. หญิง ๘๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 



๔๙ 
 

กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
เรียนรู 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๕ 
ตบช. ๕.๑ 
ตบช. ๕.๒ 
ตบช. ๕.๓ 
ตบช. ๕.๔ 
ตบช. ๕.๕ 

โครงการหลักท่ี ๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ 
๑. กิจกรรม “โครงงานสํารวจ” เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ

ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ 
เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๓ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๑ 
ตบช. ๖.๒ 
ตบช. ๖.๓ 
ตบช. ๖.๔ 
 

๒. ฝกทักษะการทํางาน เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๑ 
ตบช. ๖.๒ 
ตบช. ๖.๓ 
ตบช. ๖.๔ 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
๑. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนรูและเขาใจการ

ปกครองระบบประชาธิปไตร
พรอมกับปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ด ี

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 
 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑ 
ตบช. ๒.๒ 
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 
 

๒. ฝกทักษะการทํางาน นักเรียนมีความสามารถวาง
แผนการทํางาน และดําเนินการ
จนเสร็จ 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มคีวามรู
เพิ่มขึ้น 

มาตรฐาน ๖ 
ตบช. ๖.๒ 



๕๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู   
๑. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ

แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
 

๒. หยุดทุกอยาง  วางทุกงาน  
อานทุกคน 

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ  

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
 

๓. กิจกรรมทัศนศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรูตางๆ 

- น.ร. ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๒๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม 

มาตรฐาน ๑๓ 
ตบช. ๑๓.๑ 
 

โครงการหลักท่ี ๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา
และศิลปะ 
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย 
เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๑ 
ตบช. ๑.๒ 
ตบช. ๑.๓ 
 
 

๒. เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย
หางไกลยาเสพติด 

เพื่อรณรงคใหเยวนนักเรียน
นักศึกษาไดรับรูและรับทราบถึง
ปญหาและพิษภัยของสารเสพ
ติด 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๓ 
 

๓. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ 
- น.ร. ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ เขา

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๖ 
 



๕๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

รวมกิจกรรม 
โครงการหลักท่ี ๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย 
๑. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย (ภูมิปญญาไทยกับ
กลองยาว) 

เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ 
- น.ร. ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม 

มาตรฐาน ๑ 
ตบช. ๑.๖ 

โครงการหลักท่ี ๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน 
๒. เปดประตูสูอาเซียน เรียนรูบทบาทประเทศไทยกาว

สูประชาคมอาเซียนอยางเต็ม
ตัว 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๙๐ มคีวามรู
อาเซียน 

มาตรฐาน ๑๕ 
ตบช. ๑๕.๒ 

โครงการหลักท่ี ๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. สงเสริมศักยภาพนักเรียน
รายบุคคล 

เพื่อตอบสนองศักยภาพความ
ถนัดของผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 

มาตรฐาน ๓ 
ตบช. ๓.๑ 
ตบช. ๓.๒ 
ตบช. ๓.๓ 
ตบช. ๓.๔ 
ตบช. ๓.๕ 

กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน  
เพื่อเพิ่มประสบการณใหแกครู
อาจารย 

เชิงปริมาณ 
- ครู ๕๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรูและ
ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน ๕ 
ตบช. ๑ 
ตบช. ๒  
 

 
 
 



๕๒ 
 

กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู 
งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ภายในและภายนอกของ
โรงเรียนอยางมีระบบ 

ครูและนักเรียนรอยละ 
๙๐ สามารถนําขอมูล
ไปใช 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
 

หองสมุดชุมชน สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน 

ชุมชนรอยละ ๙๐ เขา
ใชบริการ 

มาตรฐาน ๑๓ 
ตบช. ๑๓.๒ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพแวดลอมใชไดดี 

ครูและนักเรียนพึง
พอใจรอยละ  ๙๐ 

มาตรฐาน ๑๑ 
ตบช. ๑๑.๑ 
ตบช. ๑๑.๒
ตบช. ๑๑.๓ 

โครงการหลักท่ี ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล เพื่อใหบริหารจัดการการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียนพึง
พอใจรอยละ  ๙๐ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๔ 

การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

ดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

ครูรอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๑ 
ตบช. ๑๒.๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
ตบช. ๑๒.๔ 
ตบช. ๑๒.๕ 
ตบช. ๑๒.๖ 

โครงการหลักท่ี ๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน 
กิจกรรมชุมนุม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตาที่ตน

สนใจหรือความถนัด 
นักเรียนรอยละ ๘๐ 
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีเขารวมได 

มาตรฐาน ๑๐ 
ตบช. ๑๐.๑ 
ตบช. ๑๐.๒ 
ตบช. ๑๐.๓ 
ตบช. ๑๐.๔ 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษา
ดินแดน 

เพื่อสรางระเบียบวินัย ปลุกฝง
ใหมีอุดมการณความรักชาติ 

นักเรียน ๑๐๐ มี
ระเบียบวินัย และมี
ความเปนผูนํา 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒  
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

 



๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมายของ

โครงการ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักท่ี ๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โครงการพัฒนาและฝกทักษะการคิด    
แนะแนวการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรับรูขอมูล

ดานการศึกษาและอาชีพอยาง
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
- นร. ชั้นม.๖ จํานวน 
๑๗๕ คน 

มาตรฐาน ๑๕ 
ตบช. ๑๕.๑ 

โครงการหลักท่ี ๔.๕ โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน 
ประกวดมารยาทไทย เพื่อนักเรียนรวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย สรางสัมพันธอัน
ดีตอชุมชน และผูปกครอง 

เชิงปริมาณ 
น.ร. ม.๑-ม.๖ จํานวน 
๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค 

มาตรฐาน ๒ 
ตบช. ๒.๑  
ตบช. ๒.๒ 
ตบช. ๒.๓ 
ตบช. ๒.๔ 

โครงการหลักท่ี ๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร 
จัดจางครูและเจาหนาที่ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจาก

ครูที่ตรงกับสาขาวิชา 
มีครูเพียงพอสําหรับ
การสอนในกลุมสาระ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 

โครงการหลักท่ี ๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
การบริการที่เอื้อตอการเรียนรู 

เพื่อใหสถานศึกษามี
สภาพแวดลอม รมรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู 

เชิงปริมาณ 
- น.ร. ม.๑-ม.๖  
๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ ๑๐๐  ไดรับ
บริการ 

มาตรฐาน ๑๒ 
ตบช. ๑๒.๑ 
ตบช. ๑๒.๒ 
ตบช. ๑๒.๓ 
ตบช. ๑๒.๔ 
ตบช. ๑๒.๕ 
ตบช. ๑๒.๖ 

๒. พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- อาคารที่ไดรับพัฒนา
๒ อาคาร 
เชิงคุณภาพ 
- ผูเกี่ยวของรอยละ 
๘๕ มีความพึงพอใจ 

มาตรฐาน ๑๑ 
ตบช. ๑๑.๑ 
ตบช. ๑๑.๒ 
ตบช. ๑๑.๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
๒.๑  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จําแนกเปนรายดาน รายมาตรฐานและ รายตัวบงชี้  

 
ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑  โดยภาพรวม 

ผูเรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
การดําเนินงาน 
 จากกลยุทธที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน 
 โครงการหลักท่ี ๑.๒   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 โครงการหลักท่ี ๑.๓   โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล    
 โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียน มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ดังนี้ ๑. 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชั้นเรียนตามหลักสูตร   
๒. การตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป มีการชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง ทดสอบการมองเห็นและการไดยิน   
๓. อบรมและปลูกจิตสํานึกดานการรักษาสุขภาพ  มีสุขนิสัยที่ถูกตองในการบริโภคอาหาร  ลักษณะนิสัยและกิจวัตร
ประจําวันที่ถูกตองในกิจกรรมโฮมรูม 
๔. กิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะตามพหุปญญาสูการเปนผูนําในศตวรรษที่  ๘  กลุมสาระอัจฉริยะจรรยา 
๕. จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย   กิจกรรมลานกีฬา  กีฬาสี   การเลนกีฬาในเวลาวาง 
๖. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากรานคาในโรงเรียน  ตรวจสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาหารและสถานประกอบ
อาหาร 
๗. จัดปายนิเทศดานโภชนาการ  โรคติดตอ  ความรูเรื่องสุขภาพและสิ่งเสพติด   
๘. กิจกรรมเสียงตามสายความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ๙. จัดทําแฟมประวัติสุขภาพนักเรียน  ดูแลดานสุขภาพ  ชั่ง
น้ําหนัก  วัดสวนสูง 
๑๐. จัดกิจกรรมตามโครงการ “ ปองกันโรคอวนและภาวทุพโภชนาการ” ตามโครงการของ  สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ 
๑๑. สงเสริมและตรวจสอบสมรรถภาพทางรางกายผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน              วิชาพลศึกษา   
และการเลนกีฬา 
๑๒. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาย เตนแอโรบิคตอนเชาทุกวันทุกคน   
๑๓. ควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ทําใหนักเรียนเกิดปญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ 
๑๔. จัดทุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน   
๑๕ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  สอดแทรกความรู เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  โรคภัย  อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ   
๑๖. กิจกรรมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๑๗. กิจกรรมตามโครงการ “ โรงเรียนมาตรฐานตานสิ่งเสพติด” ของสภากาชาดไทย  
๑๘. จัดปายนิเทศเผยแพร  ความรูในทุกๆดานประชาสัมพันธถึงโทษของสิ่งเสพติด  สิ่งมอมเมา  โรคภัยและอุบัติเหตุ  
รวมทั้งปญหาทางเพศ 
๑๙. ทําประกันอุบัติเหตุใหนักเรียนทุกคน 
๒๐  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตร   
๒๑. ใชกิจกรรมการแสดงเปนสื่อ  เพื่อพัฒนาผูเรียนทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  เชนกิจกรรม 
ทางดานกีฬา  ศิลปะ  และดนตรี 



๕๕ 
 

๒๒. โครงการอบรมนักเรียนผูนํา  ฝกการทํางานเปนทีม  มีลักษณะการเปนผูนําและผูตามที่ดี  กลาแสดงออก  มี
สุขภาพจิตดี  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 
๒๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (การเขาคาย) เชน  คายรักการอาน  คายจริยธรรม  คายบูรณาการคายลูกเสือเนตร
นารี  คายวิทยาศาสตร   คายคณิตศาสตร 
๒๔. จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทั้งในเวลาเรียนและนอกโรงเรียน
๒๕. จัดโครงการสืบสานงานศิลป   โครงการวาดภาพระบายสีสรางสรรค จัดการแขงขันวาดภาพปน  แกะ สลัก  ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๒๖. จัดการแสดงนาฏศิลปไทยรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  หมากรุกคน   เยาวชนคนโขน และภูมิปญญาไทยกับ
กลองยาว      
๒๗. กิจกรรมเยาวชนนาฏศิลป   “หนึ่งหองเรียนหนึ่งชุดการแสดง” 
๒๘. จัดกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นเพลงไทย-ลูกทุง  ประกวดรองเพลงลูกทุง  และจัดโครงการรักษดนตรีไทย   
๒๙. จัดโครงการสุนทรียภาพดานกีฬา เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน  การแขงขันกีฬาสี การแขงขันกีฬา
สถาบัน  กีฬาตานยาเสพติด 
ผลการดําเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ ดังนี้ 

๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีนํ้าหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทาง   
    กายตามเกณฑมาตรฐาน  
๒. รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ ความรุนแรง   
    โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  
๓. เห็นคุณคาในตนเองมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติผูอื่น  
๕. แสดงออกถึงอารมณและความรูสึกซาบซึ้ง เห็นคุณคาในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ 

                 นารื่นรมยของดนตรี พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน  
๖. สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการตาม  
    จินตนาการไดตามวัย 

 
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในความมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผูเรียน   
รอยละ ๙๖.๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



๕๖ 
 

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มฐ. ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 

๐.๕ ๐.๔๙         /  
๑.๒ มีนําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน ๐.๕ ๐.๔๗        /   
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัต
เหตุ และปญหาทางเพศ            ๑.๐ ๐.๙๖         /  
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

๑.๐ ๐.๙๗         /  
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น ๑.๐ ๐.๙๗         /  
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๑.๐ ๐.๙๘         /  
รวม ๕.๐ ๔.๘๔          / 

    

 
 
    

 
สรุปมาตรฐานที่ ๑ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๔.๘๔     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
 จุดเดน  
๑. นักเรียนมีสุขภาพดี  รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ  ออกกําลังกายเปนประจํา   
๒. มีสุขนิสัยที่ดี  และมีสุนทรียภาพดานกีฬา 
๓. ผูเรียนสวนมากมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
๔. ผูเรียนสวนมากมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน   
๕. นักเรียนมีความรู   มีเจตคติที่ดี  และตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด  โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 



๕๗ 
 

๖. ปฏิบัติตัวใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  โรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งปญหาทางเพศ 
๗. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง   กลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 
๘. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ดี  มีความมั่นคงทางอารมณ  และรูจักการใหเกียรติผูอื่น 
๙. ผูเรียนมีการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม 
๑๐. มีทักษะการเปนผูนําและผูตาม  รูจักการทํางานเปนทีม  ราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น 
๑๑. ผูเรียนเห็นประโยชนและคุณคาดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการ และนําไปสรางผลงานที่เกิดจาก
ความคิดของตนเองได 
๑๒. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการ  อยางมีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง   
๒.  ประสานงานกับผูปกครองดูแลเรื่องสุขภาพ   สุขนิสัย  และกิจวัตรประจําวันของนักเรียน 
๓.  จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬา ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
๔.  จัดทําโครงการเพื่อปองกันและแกไขนักเรียนที่มีภาวโรคอวนและภาวทุพโภชนาการอยางตอเนื่อง 
๕.  จัดกิจกรรมความรูดานสิ่งเสพติด  โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
๖.  ใหนักเรียนไดฝกการแสดงออกตอชุมชน   จัดกิจกรรมตางๆดวยตนเอง  กลาตัดสินใจ  รูจักการแกปญหาดวย
ตนเอง  มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
๗.  สงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคผลงานดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการ  และสงเขาแขงขันทั้งในและ
นอกสถานศึกษาตลอดป 
 เอกสาร/ หลักฐาน  
๑. แฟมเอกสารระบบดูแลนักเรียน 
 ๒. แฟมขอมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน 
 ๓. ขอมูลดาน  การเจ็บปวย  การใชหองพยาบาล 
 ๔. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย 
 ๕. โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานกีฬา 
 ๖. รายงานกิจกรรมตามโครงการ “ ปองกันโรคอวนและภาวทุพโภชนาการ” ตามโครงการของสํานักงานเขตบางกอก
ใหญ 
๗. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๘. แฟมสรุปผลการบันทึกน้ําหนัก  สวนสูง 
๙.รายงานโครงการ “ โรงเรียนมาตรฐานตานสิ่งเสพติด”  
๑๐. แฟมเอกสารและกรมธรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
๑๑. แผนการจัดการเรียนรูของครู 
๑๒. โครงการแขงขันกีฬาภายในสถาบันและกีฬาภายนอก 
๑๓.  โครงการ ๘  กลุมสาระอัจฉริยะจรรยา 
๑๔. โครงการสืบสานงานศิลป   โครงการภูมิปญญาไทยกับกลองยาว 
๑๕. โครงการภูมิปญญาทองถิ่นเพลงไทย-ลูกทุง  โครงการรักษดนตรีไทย 
๑๖. โครงการแขงขันกีฬาสี 
๑๗. โครงการแขงขันกีฬาสถาบัน 
๑๘. โครงการแขงขันกีฬาภายในสถาบัน 



๕๘ 
 

๑๙. โครงการประกวดผลงานสรางสรรคของนักเรียน 
๒๐. โครงการพัฒนาทักษะดานศิลปะและนาฏศิลป 
๒๑. ภาพถายกิจกรรม  เกียรติบัตร ถวยรางวัล 

 
ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๒  โดยภาพรวม 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น 
กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเปนคนดีของสังคม 
 
การดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดดําเนินงานตามกลยุทธ / โครงการหลัก / กิจกรรมอยางหลากหลาย / คําสั่งโรงเรียนแตละกลุม
สาระการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดังนี ้ 
กลยุทธ  

กลยุทธที่ ๑ (ดานคุณภาพผูเรียน) มี ๓ โครงการ คือ 
๑)โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๒)โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๓)โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลทุกกลุมสาระการเรียนรู พัฒนาทักษะตาม 

พหุปญญาสูการเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
กลยุทธที่ ๒ (ดานการจัดการความรู) 
๑)โครงการสงเสริมรักการอาน 
๒)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
กลยุทธที่ ๓ โครงการกระบวนการภายใน 
๑)โครงการพัฒนากระบวนการจัดการภายใน (กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานบุคคล) 
กลยุทธที่ ๔ (ดานภาวะผูนํา) 
๑)โครงการพัฒนานักเรียนแกนนํา 

โรงเรียนจัดทําโครงการ / กิจกรรม / คําสั่งการทํางานแตละกลุมสาระที่มีตอผูเรียน  
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนดังนี้ คือ 

๑.บรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน      ๓๗.ลงทะเบียนพระสงฆปฏิบัติธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗ 
๒.ประกวดมารยาทไทย       ๓๘.ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค. ๕๗ 
๓.เวียนเทียนวันมาฆบูชา       ๓๙.บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค. ๕๗ 
๔.วันกตัญูหลวงปูโตะ       ๔๐.วันคริสตมาส 
๕.เวียนเทียนวันวิสาขบูชา       ๔๑.เทิดพระเกียรติ ๕ ธ.ค. 
๖.ทอดผาปาการศึกษา       ๔๒.อบรมคอมพิวเตอร 
๗.สอนปรับพื้นฐาน ม.๑ , ม.๔      ๔๓.การสอนชุมนุม 
๘.ตอนรับคณะครู , นักเรียน จากอินโดนีเซีย    ๔๔.ประกวดรองเพลงไทยลูกทุงตานยาเสพติด 
๙.งดสูบบุหรี่โลก        ๔๕.วันสุนทรภู 
๑๐.ไหวครู        ๔๖.บันทึกความดี 
๑๑.ปฏิญาณตนวันลูกเสือ       ๔๗.ทอดกฐินวัดในชุมชน 



๕๙ 
 

๑๒.แหเทียนพรรษา , ถวายผาอาบน้ําฝน     ๔๘.ระบบดูแล SDQ 
๑๓.เปดงานวันอาสาฬหบูชา      ๔๙.เสียงตามสาย , วารสาร 
๑๔.เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.      ๕๐.เยี่ยมบานนักเรียน 
๑๕.วันอาเซียน        ๕๑.กีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด 
๑๖.ครูพระสอนศีลธรรม       ๕๒.คายรักการอาน 
๑๗.ใสบาตรวันศุกร       ๕๓.ธนาคารโรงเรียน 
๑๘.โฮมรูม        ๕๔.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร , ลูกเสือ , เนตรนารี 
๑๙.สถิติการมาเรียน       ๕๕.แอโรบิคพาเพลิน  
๒๐.แสดงตนเปนพุทธมามกะ ม.๑ , ม.๔     ๕๖.แหลงเรียนรูแตละกลุมสาระ  
๒๑.แขงตอบปญหากฎหมาย       ๕๗.วงโยธวาทิต 
๒๒.สัปดาหวันวิทยาศาสตร       ๕๘.สรางสรรคความดีแกวัดในชุมชน 
๒๓.คณะกรรมการดําเนินการอัจฉริยะจรรยา     ๕๙.บันทึกคนดีศรีประดู 
๒๔.คายคุณธรรม – จริยธรรม ม.๑, ม.๔      ๖๐.ติวกฎหมาย 
๒๕.มุทิตาจิตเกษียณอายุ       ๖๑.วันวานที่พากเพียร จากโรงเรียนอยางภาคภูมิ 
๒๖.หองเรียนสีเขียว        ๖๒.เลือกตั้งประธานนักเรียน 
๒๗.เรียนรูจากเจาของภาษา      ๖๓.ปฐมนิเทศ 
๒๘.คายภาษาอังกฤษ ม.๓ , ม.๖       ๖๔.ปจฉิมนิเทศ ม.๓ , ม.๖ 
๒๙.ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔       ๖๕.ใสบาตรปใหม ๒๕๕๘ 
๓๐.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา       ๖๖.คายลูกเสือ – บูรณาการ 
๓๑.มุทติาจิตเจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรม      ๖๗.ปองกันการตั้งครรภ ไมพรอมในวัยรุน 
๓๒.หนาเสาธง ๖๘.อบรมโครงการอัจฉริยะจรรยา พัฒนาทักษะ 
๓๓.กีฬาสี        วิทยาศาสตร 
๓๔.สอบธรรมศึกษา        ๖๙.มาตราการปองกันโรคอวน 
๓๕.คืนสูเหยา ๙ ธ.ค.        ๗๐.อบรมและพัฒนานักเรียนในวิชา วิทยาศาสตร  
๓๖.วันเอดสโลก        คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนจัดทําโครงการ / กิจกรรม / คําสั่งการทํางานแตละกลุมสาระที่มีตอผูเรียน 
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนดังนี้ คือ 

๗๑.กีฬา ภายใน – ภายนอก 
๗๒.รณรงคตานยาเสพติด 
๗๓.พัฒนานักเรียนแกนนําตานยาเสพติด 
 
 โรงเรียนสงเสริมศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ หรือโครงการอัจฉริยะ
จรรยา เปนโรงเรียนนํารองในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑ กระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมความเปนเลิศในสาขานักเรียนถนัดและความสนใจของนักเรียนเปนรายบุคคล 
ประกอบดวยโรงเรียนทั่วภูมิภาคของไทย ๑๒ โรงเรียน ในกรุงเทพมหานครมี  
๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเจามูลและโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะความเปนผูนํา มี
วิสัยทัศนกวางไกล มุงผลิตนักเรียนใหมีคุณภาพ โดยผูบริหารสถานศึกษา 
 -พัฒนาครูในการสอนใชแนวทาง Didactic Strategy 
 -พัฒนาครูในการสอนใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ VARK 



๖๐ 
 

 -ใชระบบ ICT ในการสอน 
 -ครูจัดทํา Best Practice คนละ ๑ ชิ้น 
 -ทุกวันพุธภาคบาย ผูบริหารจัดประชุม อบรม สัมมนาครูอยางตอเนื่อง รวมกันทําหลักสูตรโรงเรียน 
คําอธิบายรายวิชา แบบทดสอบกอน – หลังเรียน จัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําโครงการพัฒนา
นักเรียน ดําเนินงานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรม มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานครูผูสอนโดย
ตลอด สงผลตอการดําเนินงานในมาตราฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ๔ ตัวบงชี้ 
บรรลุวัตถุประสงค โดยคะแนนรวมมาตราฐานที่ ๒ ได ๔.๙๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค ดังนี ้

๑. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. มีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น  
๓. กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ  
๔. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข  
๕. มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๖. เปนคนดีของสังคม 

 ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจในความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ของผูเ้รียน  ร้อย

ละ  ๔.๙๑ 

มฐ. ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค     
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตร  ๒.๐ ๑.๙๗          /  

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ  ๑.๐ ๐.๙๘          / 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง  ๑.๐ ๐.๙๘          / 

๒.๔  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม ๑.๐ ๐.๙๘          / 

รวม ๕.๐ ๔.๙๑          / 

 

 
 
       



๖๑ 
 

สรุปมาตรฐานที่ ๒ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๔.๙๑     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
 
 จุดเดน 
๑. โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมเปนโรงเรียนนํารอง โรงเรียนอัจฉริยะจรรยาในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมศักยภาพสู
ความเปนเลิศในสาขาท่ีถนัดและความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล 
๒. โรงเรียนมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถ บริหารจัดการศึกษา พัฒนาครูและผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ , ครูแกนนําตานยาเสพติด , นักเรียนแกนนําตานยาเสพติด เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนมีความรูควบคูคุณธรรม 
๓. รางวัลหองสมุด ๓ดี รางวัลระดับดีเดนประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
(หนังสือและสื่อด)ี (บรรยากาศสถานที่ด)ี (บรรณารักษด)ี 
๔. ทีมกฎหมายไดรางวัลระดับชาติตอเนื่อง ไดรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี , ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี , ถวยประทานพระองคเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
๕. วิถีพุทธในโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมอยางหลากหลาย  
ปลูกจิตสํานึกการเปนคนดีมีคุณธรรมอยางยั่งยืน เชน กิจกรรมบรรพชาสามเณรกวา ๒๐ ป , บวชเนกขัมมจาริณีย ๑๕ 
ป 
๖. เปนโรงเรียนมาตราฐานตานสิ่งเสพติด(TRC) ของสภากาชาดไทย ปพ.ศ.๒๕๕๖    
๗. โรงเรียนไดรับรางวัลโลหเกียรติคุณ โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมมพระพุทธศาสนาดีเดน พ.ศ.๒๕๕๕ , พ.ศ.๒๕๕๖ 
๘. ทีมงานนักเรียนหองสมุด กลุมการงานอาชีพ ศิลป วิทยาศาสตร นํานักเรียนแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุก
ครั้ง ไดรางวัลเหรียญทองในกรุงเทพมหานครและระดับภาคโดยตลอด 
๙. โรงเรียนรวมกับธนาคารออมสินตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนฝากเงิน ๑๐๐% 
๑๐. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน SDQ ครูเยี่ยมบานนักเรียน ๑๐๐% เพื่อชวยเหลือดูแลนักเรียน ดาน
เศรษฐกิจ การเรียน นําปญหาชวยกันแกไข 
๑๑. มีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครอง มูลนิธิโรงเรียนเขมแข็ง รวมปรึกษาใหคําแนะนํา พัฒนาการศึกษา
ใหดียิ่งขึ้น 
๑๒. โรงเรียนอยูติดวัดในชุมชน ลอมรอบดวยวัด เชน วัดประดูในทรงธรรม , วัดประดูฉิมพลี ,  
วัดทาพระ , วัดนวลนรดิศ , วัดอัปสรสวรรค เอื้อตอการทํากิจกรรมพระพุทธศาสนาเปนอยางดี หลอหลอมใหเปนคนดี 
 แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดกิจกรรม ยิ้มงาย ไหวงาม มารยาทไทย นักเรียนทุกระดับชั้นออกมาสาธิตการไหว อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
๒. จัดกิจกรรมฝกสติ มีสมาธิ ใหแกผูเรียนเพิ่มข้ึน เปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน  
เลนหมากฮอส สัปดาหละ ๑ ครั้ง อยางนอย ๑๐ นาที หรือบริหารกาย จิต เปดเพลงประกอบทาทาง  
“ลมหายใจเขา ลมหายใจออก” 
๓. สรางจิตสาธารณะแกผูเรียน นํานักเรียนรวมกิจกรรมกับวัดในชุมชนมากขึ้น อยางนอยได ๗๐% 
 
 



๖๒ 
 

 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑)แผนพัฒนาการศึกษา    ๑๐)ใบอนุโมทนาบัตร 
๒)แผนปฏิบัติการประจําป    ๑๑)สมุดบันทึกความด ี
๓)โลห , ถวยรางวัล , ประกาศนียบัตร  ๑๒)ปฏิทินงานจริยธรรม 
๔)สมุดบันทึกการอาน    ๑๓)แฟมดูแลระบบชวยเหลือนักเรียน 
๕)สมุดโฮมรูม     ๑๔)ภาพกิจกรรมยาเสพติด 
๖)สารสนเทศ     ๑๕)วารสารโรงเรียน 
๗)สรุปรายงานผลการดําเนินงาน   ๑๖)แผนการจัดการเรียนรู 
๘)ผลงานนักเรียน     ๑๗)สมุดธนาคาร 
๙)คําสั่งโรงเรียน      

 
ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๓  โดยภาพรวม 

ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
 การดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   ดังนี้  
 ๑. โครงการสงเสริมนิสัยการอานซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
 ๒.  จัดโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
      รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน หองคอมพิวเตอร  
 ๓. จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานวิชาการ เพื่อพัฒนาการอาน ฟง ดู เขียน และตั้งคําถาม เพื่อ        
คนควาหาความรู การเรียนรูรวมกันเปนกลุม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และ      นําเสนอ
ผลงาน เชน โครงงาน,คายรักการอาน,ภาพยนตรสั้น ฯลฯ 

๔. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งแบงเปน ๘ ดาน  
คือ   -  ดานปฏิสัมพันธตอผูอืน่ (มนุษยสัมพันธ) 

   -   ดานปฏิสัมพันธตอตนเอง  (การเขาใจตนเอง) 
-  ดานตรรกะ-คณิตศาสตร 

   -   ดานมิติสัมพันธ 
-  ดานการเคลื่อนไหวทางรางกาย    
-   ดานภาษา 
-  ดานเขาใจธรรมชาติ 

   -   ดานดนตรี 
 ผลการดําเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   ดังนี้ 

๑. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว  
๒. มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  
๓. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน  
๔. สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 



๖๓ 
 

๕. นักเรียนไดรับการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ตามความสามารถทางปญญาของตนที่ไดจากการ
สแกนลายนิ้วมือ 

 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องของผูเรียนที่ระดับคะแนน  ๔.๙๒ 
 

มฐ. ๓ ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว                

๒.๐ ๑.๙๗     / 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน  และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม  

๑.๐ ๐.๙๘     / 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน    

๑.๐ ๐.๙๘     / 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

๑.๐ ๐.๙๙     / 

รวม ๕.๐ ๔.๙๒     / 

        
        

สรุปมาตรฐานที่ ๓ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๔.๙๒     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
        

 จุดเดน 
๑ มีอาคารสถานที่ และการจัดภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
๒. มีการจัดสรรงบประมาณ ใหอยางพอเพียงตอการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชนคายวิชาการการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก  
 
 
 



๖๔ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  ใหการพัฒนาทักษะของผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ของ
แตละโครงการ หรือกิจกรรม กิจกรรมใดทีม่ีลักษณะคลายกันควรบูรณาการเขาดวยกัน เชน โครงงานควรมีการบูรณา
การขามกลุมสาระฯ 
 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมสงเสริมการอาน 
๒. เกียรติบัตร 
๓. โลรางวัล, ผลงานนักเรียน 
 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๔  โดยภาพรวม 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได 

อยางมีสติสมเหตุผล 
การดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ดังนี้  
 ๑. โครงการอัจฉริยะจรรยา มีโรงเรียนเขารวมโครงการ ๑๒ โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๖ 
โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๖ โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล ทางโรงเรียนไดจัด
กิจกรรม ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ – ๓ พัฒนาศักยภาพตามที่นักเรียนถนัดอันดับ ๑-๓ จากการสแกนลายนิ้วมือ ครั้งที่ ๔ 
บูรณาการความถนัดดานที่ ๑ กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. โครงการสงเสริมการอานและการคนควาพัฒนาการเรียนรูโดยใหนักเรียนบันทึกการอานหนังสือ บทความ 
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ สัปดาหละ ๖ เรื่อง  รายงานการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน บันทึกการทําความดีและ
บันทึกการเปนบุคคลที่แสดงถึงความพอเพียง 
 ๓. กิจกรรมการแสดงออกของผูเรียนหนาเสาธง ทุกวันจันทรจะมีกิจกรรม English on Monday เปน
กิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนกลาพูด กลาแสดงออกผานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
   ๔. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเขาคายของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมคายบูรณา
การ ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม การอยูรวมกันเปนหมูคณะ และการมี
ความคิดสรางสรรค 
 ๕. กิจกรรมนันทนาการเชน กิจกรรมรอง เลน เตน วาด ทุกบายวันพุธ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม
วันสุนทรภู กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมกีฬาสี เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสรางสรรคผลงานไดอยางภาคภูมิ 
 ๖. กิจกรรมชุมนุม เพื่อใหผูเรียนไดกําหนดเปาหมาย ตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง 
 ๗. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ๘ กลุมสาระ เชน สงนักเรียนแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้ง
ที่ ๖๔ ซึ่งแตละกลุมสาระไดคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดตามศักยภาพของนักเรียนเขารวมแขงขัน 
 ๘. นิทรรศการวิชาการ  
 ๙. จัดปายนิเทศทุกกลุมสาระ ปายนิเทศวันสําคัญตาง ๆ เพื่อสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียน
 ๑๐. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการ VARK Learning 
Style 

๑๑. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน สงเสริมผูเรียนใหตัดสินใจอยางมีเหตุผล 



๖๕ 
 

 ผลการดําเนินงาน 
จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  ดังนี้ 
1. สามารถสรุปความจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
2. สามารถนําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหา  ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. สามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
5. สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชน 

 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติสมเหตุผลของผูเรียน  รอยละ  ๘๙.๖๐ 
 
มฐ. ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ 
        สมเหตุผล    

ตัวบงชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 
๑.๐ ๑.๐     / 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑.๐ ๐.๘๓   /   

๔.๓  กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
๑.๐ ๐.๙๑    /  

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

๑.๐ ๐.๘๓   /   

๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปน
ประโยชน 

๑.๐ ๐.๙๐    /  

รวม ๕.๐ ๔.๔๘      

        

สรุปมาตรฐานที่ ๔ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได ๔.๔๘     

 ระดับคุณภาพ ๓     

 ความหมาย ดี     



๖๖ 
 

 จุดเดน 
 ๑. นักเรียนสามารถสรุปเรื่องที่อาน ฟงและดูและสื่อสารโดยการพูดและเขียนตามความคิดของตนเอง 
    ๒. นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรับการฝก การแกปญหา ใหเปนผูที่สามารถคิดเปน ทําเปน มีความรู มีทักษะใน
การดํารงชีวิต โดยสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดของตนเองและนําเสนอวิธี
คิดดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 ๒. จัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคเชน กิจกรรมคายบูรณาการ ๘ กลุมสาระ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 ๓. ทุกกลุมสาระจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค 
 ๔. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 เอกสารหลักฐาน / รองรอยการดําเนินงาน 
 ๑. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 ๒. ผลการประเมินอานคิด วิเคราะห เขียน 
 ๓. โครงการ/กิจกรรมแตละกลุมสาระ 
  ๔. ภาพกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหคิดเปน ทําเปน 
              ๔.๑ โครงการอัจฉริยะจรรยา 
              ๔.๒ กิจกรรมกีฬาสี 
     ๔.๓ กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนาร ี
              ๔.๔ กิจกรรมคายบูรณาการ 

 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๕  โดยภาพรวม 
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

 
การดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร  ดังนี้ 
 ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ 
  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๕ 
  ๓. คณะกรรมการศึกษามาตรฐานของสพฐ.  สพม.๑ และโรงเรียน 

๔. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูล 
ขั้นดําเนินการ (Do)   โรงเรยีนไดดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ประชุมรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายใน 
  ๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 
๒.๑. กิจกรรมการสอนเสริมศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.๒. การสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.๓. การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.๔. โครงการการจัดสอบแกตัว 



๖๗ 
 

๒.๕. กิจกรรมการจัดเรียนซ้ํา กรณีพิเศษครั้งที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ และ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.๖. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมวิชาชุมนุมตามสนใจ) 
๒.๗. การจัดกิจกรรมรักการอาน  
๒.๘  การจัดกิจกรรมคายรักการอาน 
๒.๙. การดําเนินการจัดนักเรียนเขาคายบูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๗  
๒.๑๐. การดําเนินการจัดนักเรียนเขาคายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.๑๑. การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๒.๑๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปพ.๕ การอานคิด วิเคราะหและเขียนตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ
๒.๑๓. กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๓ 
๒.๑๔. กิจกรรมทบทวนความรูกอนสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 
 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 

จากการที่โรงเรียนไดพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น 
สงผลตอผูเรียน/คร/ูสถานศึกษา ดังนี้  

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่กําหนดโดยมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหม ี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญตาม 
หลักสูตร ๕ ดาน ไดแก สมรรถนะดานการสื่อสาร การคิด การแกปญหา ทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 
โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมผานโครงการตางๆ  
๓.    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถเกิดการพัฒนา ดานการอาน คิด  
 วิเคราะห และเขียน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของครูผูสอน ในแตละรายวิชา โดยมีการ
ประเมินระดับคุณภาพในแตละรายวิชา 
๔.   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียน มีการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อการ
ทดสอบผลการศึกษาระดับชาติ ( O-NET) 

 ขั้นปรับปรุง แกไข (Action)  
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในตัวบงชี้ที่ ๕.๑-๕.๔   พบวามี ๒ ตัวบงชี้ที่ควรไดรับการพัฒนาใหมี

ระดับคุณภาพสูงขึ้น คือตัวบงชี้ที่ ๕.๑ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ และ ตัวบงชี้ที่ 
๕.๔ เรื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) เปนไปตามเกณฑ ทั้งนี้อยางไรก็ตามโรงเรียน
ควรตองปรับปรุงทั้งระบบซึ่งก็จะเกิดผลดีกับทุกตัวบงชี้ และควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดไว สนับสนุนใหผูเรียนรูจักใชความรูทางเทคโนโลยีในการสืบคนและคนควาหา
ความรูทั้งแหลงเรียนรูภายนอกและภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
สนับสนุนมาตรฐานที่ ๕ ทุกตัวบงชี้ มีการกํากับติดตามอยางเปนระยะ ตลอดจนมีการประเมินและปรับปรุงในบาง
มาตรฐานที่ยังมีระดับคุณภาพที่ต่ํากวาเกณฑ  
ผลการดําเนินงาน 
จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุมสาระ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2. มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
3. มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดรวมทั้ง 
4. มีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 



๖๘ 
 

 
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรของผูเรียน  รอยละ  ๗๗.๔ 

มฐ. ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  ๑.๐ ๐.๕๖      √     

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ   ๑.๐ ๑.๐           √ 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ ๒.๐ ๒.๐          √  
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)เปนไป
ตามเกณฑ ๑.๐ ๐.๓๑    √        

รวม ๕.๐ ๓.๘๗      √     
        

สรุปมาตรฐานที่ ๕ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๓.๘๗     

 ระดับคุณภาพ ๓     

 ความหมาย ดี     
        
        

 จุดเดน   
 โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช ๒๕๔๔  เชน กิจกรรมการสอนเสริมศักยภาพนักเรียน และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายผาน
โครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน และวิจัยในชั้นเรียน มีการปรับปรุง
วิธีการเรียนการจัดการเรียนรู  ผูเรียนสามารถใชสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ดานการสื่อสาร ดานการคิด ดาน
การแกปญหา  ดานการใชทักษะชีวิต และดานการใชเทคโนโลยีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  นักเรียนสามารถ
ใชทักษะดานสื่อสารในการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อีกทั้งผูเรียนสามารถ
ใชคอมพิวเตอรในการสืบคน การพิมพงาน การออกแบบตกแตงตางๆ  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายของครูผูสอนในแตละรายวิชา ไดมีการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนของผูเรียน
เปนรายบุคคล ทําใหสามารถประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลได และผลจากการวิเคราะหผูเรียนทําใหครูผูสอน
สามารถนําขอมูลไปพัฒนาผูเรียนตอไปได อีกทั้งทางโรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมรักการอาน
และกิจกรรมคายรักการอาน ซึ่งชวยพัฒนาศักยภาพผูเรียนทางดานการอาน คิด วิเคราะหและเขียนไดดียิ่งขึ้น 



๖๙ 
 

 
 แนวทางการพัฒนา  

จากผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ พบวาตัวบงชี้ที่ควรมีการพัฒนาไดแกตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป ตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ พบวา ๘ กลุมสาระการเรียนมีรูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป ตามลําดับดังนี้ ภาษาไทย คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๑ , คณิตศาสตร คิดเปนรอยละ ๓๐.๙๕, 
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ๔๓.๐๒ ,สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ  ๕๔.๙๙ , สุขศึกษาและพล
ศึกษา คิดเปนรอยละ ๘๕.๓๑ , ศิลปะ คิดเปนรอยละ ๗๖.๔๔ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ ๖๕.๘๐ 
และภาษาตางประเทศ  คิดเปนรอยละ ๔๑.๖๖   และตัวบงชี้ที่ ๕.๔ ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ อยูในระดับ
พอใช  คะแนนที่ไดคือ ๐.๓๑ โรงเรียนควรตองมีการประชาสัมพันธมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดรับรูอยางทั้งถึง อยางไรก็
ตามโรงเรียนควรตองปรับปรุงทั้งระบบซึ่งก็จะเกิดผลดีกับทุกตัวบงชี้ และควรตองเนนจัดกิจกรรมพิเศษหรือจัดนิเทศ
ภายในกับทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
 เอกสาร/ หลักฐาน  
 ๑. คําสั่ง 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕) 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
๔. รายงานผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ปพ.๕ กิจกรรมวิชาชุมนุมตามสนใจ)   

 ๕. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕)  วิชาคอมพิวเตอร 
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕ การอานคิด วิเคราะหและเขียนตามกลุมสาระการเรียนรู                   
๘ กลุมสาระ) 

 ๙. คะแนนผลการทดสอบระดับชาต ิ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ปการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๖  โดยภาพรวม 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
การดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ  ดังนี้  
    ๑. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานของผูเรียน 
              ๒. โครงการสงเสริมทักษะการทํางานของผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
 ๑. ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ 
  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๖ 
  ๓. คณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๖ ศึกษามาตรฐานของสํานักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
      และโรงเรียน 

๔. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูล 



๗๐ 
 

 ๒. ขั้นดําเนินการ (Do)   โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ประชุมรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายใน 
  ๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของของกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะการทํางานและโครง 

    การาสงเสริมการทํางานของผูเรียน 
๓. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
    จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาวขางตน สงผล 
   ตอผูเรียน ดังนี้  

๑. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ  
๒. มีการวางแผนการทํางานดําเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ เอาใจใส มานะ     
   พากเพียร  
๓. มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะ ๆ จนงานที่ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จ 
   ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดจนสําเร็จอยางมีคุณภาพ  
๔. ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๕. สามารถทํางานเปนหมูคณะได  
๖. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  
๗. สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๔. ขั้นปรับปรุง แกไข (Action)  
    โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๖ พบวา มีจุดเดน และ 

              แนวทางการพัฒนาผูเรียน  
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในความมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ของผูเรียน  รอยละ  ๙๗.๘๐ 

มฐ. ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ   ๒.๐ ๑.๙๖         /  
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   ๑.๐ ๐.๙๘          / 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได   ๑.๐ ๐.๙๘          / 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ๑.๐ ๐.๙๗         /  

รวม ๕.๐ ๔.๘๙         /  
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สรุปมาตรฐานที่ ๖ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๔.๘๙     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย  ดีเยี่ยม     
 จุดเดน 
๑. โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  (นํา จุดเดน แนวทางการพัฒนาของแตละตัวบงชี้มาเขียน) 
๒. โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (นํา จุดเดน แนวทางการสงเสริมของแตละตัวบงชี้มาเขียน) 
แนวทางการพัฒนา 
๑. โรงเรียนตองจัดทําโครงการคายทักษะการคิดและการทํางาน ที่บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู ในป
การศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทํางานของผูเรียน ที่เนนการบูรณาการคิด แยกแยะ วิเคราะห และหา
เหตุผล  ตลอดจนตระหนักในการแสวงหาความรูอยางมีคุณคา เห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีเปาหมายและมีระบบ (นําจุดดอยมาเสนอแนวทางการพัฒนา)๒.จัดการแขงขันในทุกกิจกรรมที่มีการ
เรียนการสอน และการประกวดการจัดทําโครงงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
 ๑ ภาพถาย 
 ๒..แฟมสะสมงาน 
          ๓. แบบประเมิน 
   

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๗ โดยภาพรวม 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

วิธีดําเนินงาน 
  โรงเรียนไดจัดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อสิ่งเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๒. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล   
  ๓. ออกแบบการจัดการเรียนรูและเทคนิควิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  ๔. การใชสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน  
  ๕. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
  ๖. การจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน 
  ๗. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๘. จัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
 ๙. จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ Best Practice ของครู 
  ๑๐. สงครูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในรายวิชาที่สอนและการผลิตสื่อการสอน 
  ๑๑. ครูสอนซอมเสริมใหนักเรียนนอกเวลาเรียน 
  ๑๒. จัดหาเอกสาร สื่อเทคโนโลยีใหครูไดศึกษาและนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๓. ครูจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม ๆ 
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ผลการดําเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  ทําใหครูปฏิบัติปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนง ดวยความมุงม่ัน ทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร โดยการดําเนินการดังนี้ 
  ๑. วิเคราะหหลักสูตรอยางรอบดาน  
  ๒. กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ชัดเจน  
  ๓. ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
  ๔. นําขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหมาออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล  
  ๕. ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
  ๖. ประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  
  ๗. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง  
  ๘. ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนโดยการกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง 
 
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนง 
ของครู  รอยละ  ๙๗.๓๑ 

มฐ.๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ตัวบงชี้ เฉลี่ยรอยละ 

ภาษาไทย ๙๖.๐๐ 
คณิตศาสตร ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ๘๖.๕๐ 
ภาษาตางประเทศ ๑๐๐ 
การงานอาชีพ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๐๐ 
สุขศึกษา ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๗.๓๑ 
    

สรุปมาตรฐานที่ ๗ คะแนนเต็ม ๑๐.๐ 
 คะแนนที่ได ๙.๗๓ 
 ระดับคุณภาพ ๕ 
 ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
 จุดเดน 
 ๑. ครูสามารถวางแผนจัดการเรียนรูใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๒. ครูสามารถจัดหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสําหรับผูเรียนและงายตอการจัดกลุมการเรียนผูเรียน 
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 ๓. ครูออกแบบและมีวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยการเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู
ใหกับผูเรียนตามความแตกตางของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู 
 ๔. ครูมีสื่อและเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความ
แตกตางของผูเรียน 
 ๕. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคลองกับตัวบงชี้/มาตรฐานการเรียนรู ตามกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ตามความเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน 
 ๖. ครูทุกคนมีการไปเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อนําขอมูลไปใชในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาของนักเรียน 
 ๗. ครูทุกคนไดมีการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ปละ ๑ เรื่อง 
๘. ครูทุกคนปฏิบัติการสอนตามกลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูและมีคุณภาพตามทีหลักสูตรกําหนด 
๙. ครูทุกคนเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. จัดทําแผนการสอนที่มีสวนของการวิเคราะหวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู และกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 ๒. ออกแบบจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มีความหลากหลาย ซึ่ง
ครูผูสอนตองหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 
 ๓. จัดใหมีการอบรมใหความรูแกครูในเรื่องของการจัดทําสื่อ /การใชแหลงเรียนรูที่อยูบนระบบอินเตอรเน็ตเพื่อใหครู
มีทางเลือกในการนํามาใชประกอบการสอนมากข้ึน 
 ๔. สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สงครูไปอบรมหรือจัดอบรมใหครูมีความรูความ
เขาใจในการจัดทําสื่อ / นวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
 ๕. เนนใหครูใชคะแนนพัฒนาการของผูเรียนในการตัดสินผลการเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน 
 ๖. นําขอมูลที่ไดไปใชแกปญหาของนักเรียนอยางจริงจัง ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 ๗. ใหครูนําผลจากการวิจัยมาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน 
 เอกสารหลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. แผนการจัดการเรียนรู 
๓. การสังเกต สัมภาษณ และการสอบ 
 ๔. บันทึกนิเทศการสอนของคร ู
๕. แฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ๖. ผลจากการสแกนลายนิ้วมือ 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๘. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
๙. ผลการทดสอบ O-NET และ LAS 
๑๐. ทะเบียนการใชสื่อ 
 ๑๑. ทะเบียนแหลงเรียนรู 
 ๑๒. หนังสือเชิญภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๑๓. รายงานการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 
๑๔. บันทึกเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ 
 ๑๕. คําสั่งปฏิบัติการสอน 
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๑๖. คําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา 
 ๑๗. รายงานการประเมินตนเองของครู 
 ๑๘. สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ของกลุมสาระการเรียนรู 

 
ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๘  โดยภาพรวม 

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
วิธีดําเนินงาน 
 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน มีภาวะผูนํา มี
ความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔  งาน ไดแก  

1. งานบริหารวิชาการ  
2. งานบริหารงบประมาณ  
3. งานบริหารบุคคล  
4. งานบริหารทั่วไป  

ผลการดําเนินงาน 
 จากการที่ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาและมีความคิด
ริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน สงผลใหทําใหเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ครูปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนง ดวยความมุงม่ัน ทุมเท
การสอนอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

2. ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม 
3. ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. บุคลากรมีศักยภาพพรอมรับการกระจายอํานาจ 
5. งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไวในแผน 
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร  รอยละ ๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

มฐ. ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน  

๑.๐ ๑.๐๐     / 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล ผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ                               

๒.๐ ๒.๐๐     / 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวใน แผนปฏิบัติการ  

๒.๐ ๒.๐๐     / 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ   

๒.๐ ๒.๐๐     / 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา  

๑.๐ ๑.๐๐     / 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา ปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

๒.๐ ๒.๐๐     / 

รวม ๑๐.๐ ๑๐.๐๐     / 

        

สรุปมาตรฐานที่ ๘ คะแนนเต็ม ๑๐.๐     

 คะแนนที่ได  ๑๐.๐๐     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
 
 
 



๗๖ 
 

 จุดเดน 
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่จะมุงผลิตนักเรียน

ใหมีคุณภาพ และมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการบริหารงานอยางเปนระบบ โดยการบริหาร งานใชกระบวนการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเปนกัลยาณมิตร ทําใหเกิด
ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว สงผลใหภาระงานเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค 
 แนวทางการพัฒนา 

ผูบริหารมีกระบวนการบริหารงาน และการกํากับติดตาม โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม 
กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน การใหคําแนะนํา คําปรึกษา เอาใจใสการศึกษาเต็มศักยภาพและสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนอยางเต็มความสามารถโดยใชโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลและไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา มีการประเมินผลความพึงพอใจ จากผูที่เก่ียวของ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อ
นําผลมาพัฒนาใหดีขึ้น 
 เอกสารหลักฐาน/รองรอยความพยายาม 
๑.  ปฏิทินงานโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
๒.  รายงานการประชุมของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานตางๆ 
๓.  รายงานการประชุมครูโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
๔.  รายงานกิจกรรม / โครงการตางๆของโรงเรียน 
๕.  ภาพถาย / บอรดกิจกรรมตางๆตามแผนงานของโรงเรียน 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๙  โดยภาพรวม 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน  

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
วิธีดําเนินงาน 

๑. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่นๆ 

 ๒.  คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา  
๓. ผูปกครอง ชุมชนศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา

สถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเกิดประโยชนสูงสุด และเกิดประโยชนสูงสุด 
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และตอการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  รอยละ ๙๐.๙๖ 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

มฐ. ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ                
และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด ๒.๐ ๒.๐     / 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ๑.๐ ๑.๐     / 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒.๐ ๒.๐     / 
รวม ๕.๐ ๕.๐     / 
        

สรุปมาตรฐานที่ ๙ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๕.๐     

 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม     

 ความหมาย  ดีเยี่ยม     
 จุดเดน 

๑.คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ทําใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุด 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบ การดําเนินงานของสถานศึกษา มีการแสดงความคิดเห็น รวมกันใหขอเสนอแนะ ให
คําปรึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 เอกสารหลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.ภาพถาย 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

มฐ. ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนดําเนินการดานหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 

แสดงจุดเนนของโรงเรียน  

๒. ออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพิ่มเติม  

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย  

๔. บริหารจัดการที่สงเสริมใหครูนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน  

๕. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

๖. นิเทศ ติดตามกํากับดูแลการใชหลักสูตร  

๗. นําผลการนิเทศ การจัดการเรียนรูมาเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนดําเนินการดานหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยางรอบ
ดาน และหลากหลาย ชวยใหการใชหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ทําใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร   

 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน  รอยละ  ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

 

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน 

มฐ. ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอง
กับทองถิ่น 

๒.๐ ๒.๐ 
        

๓ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ  

๒.๐ ๒.๐ 

        

๓ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ    ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียน  

๑.๐ ๑.๐ 

        

๓ 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผู เรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง  

๑.๐ ๑.๐ 

        

๓ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  

๒.๐ ๒.๐ 

    

 

  ๓  

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผู เ รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

๒.๐ ๒.๐ 

        

๓ 

รวม ๑๐.๐ ๙.๖          ๓ 

        

        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๐ คะแนนเต็ม ๑๐.๐     

 คะแนนที่ได  ๑๐.๐     

 ระดับคุณภาพ ๓     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     

 

        

 

 



๘๐ 
 

ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี ้

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน 

 ๓. คณะกรรมการศึกษามาตรฐานของสพฐ.  สพม.๑ และโรงเรียน๔. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูล 

ขั้นดําเนินการ (Do)   โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ 

 ๑. ประชุมรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายใน 

 ๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

 ๓. รายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๔.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

 ๕.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๖.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕ 

 ๗.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๘.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๙.รายงานผลการดําเนินงานโครงการคายบูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๑.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายรักการอาน ปการศึกษา ๒๕๕๗(อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๒.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๓.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๔.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๕.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสรางสรรคความดีวัดในชุมชนประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิง
มาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๖.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบิณฑบาตเชาวันศุกร ประจําปuการศึกษา ๒๕๕๖(อางอิง
มาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๗.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแลtคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน (วิสาขบูชา) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๑๘.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมมหาราชินี   ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๔) 

          ๑๙.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการ ๕ ธันวา มหาราช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิง
มาตรฐานที่ ๑๔) 
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 ๒๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (อางอิง
มาตรฐานที่ ๑๔) 

 ๒๑.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรางบุคลากรดาน ICT 

 ๒๒.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Teachers’ English Improvement for 
Communication Focusing on Intregrated English Skills towards AEC 

 ๒๓.ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระ 

 ๒๔.ผลงานนักเรียนของแตละกลุมสาระ  (อางอิงหลักฐานชิ้นงาน มาตรฐานที่ ๓ และมาตรฐานที่ ๖) 

 ๒๕. รูปประกอบกิจกรรม 

 ๒๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 ๒๗.ตัวอยางนิเทศภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๒๘.รายงานสรุปขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  

 ๒๙.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๓๐.แฟมสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๓๑.แฟมหลักฐาน/รองรอย การเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๓๒.ตัวอยางแฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

 ๓๓.แบบบันทึกการอบรมนักเรียนในหองเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 

 ๓๔.สรุปรายงานการตรวจเครื่องแบบนักเรียน การแตงกายและพฤติกรรมภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๓๕.ตัวอยางรายงานกํากับติดตามแกไขความประพฤตินักเรียนประจําเดือน  

 ๓๖. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน  

 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน/คร/ูสถานศึกษา  

๑.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 

๒.สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

๓.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน 

๔.สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสรุป
ความรูไดดวยตนเอง  

๕.สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ  

๖.สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ของสถานศึกษา รอยละ  ๙๘.๕๗ 

 ขั้นปรับปรุง แกไข (Act)  

โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๐ พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเดน   

 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น และหลากหลายที่ผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง และนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรใหมีรายวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีวิชาเลือกที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มี
แผนการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลาย และนอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกกิจกรรม
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียนดวย 

 สถานศึกษามีการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความ
สนใจ และนอกจากนั้นยังมีวิชาบูรณาการขามกลุมสาระ ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและฝกกระบวนการคิดแบบ
เชื่อมโยง 

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมชุมนุมท ี่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สนใจและความสามารถของตนเอง นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริยอยูเสมอ ซึ่งชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ สงเสริมการกลาแสดงโอกาส 
และเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณในการทํากิจกรรม สอดคลองกับเอกลักษณประจําโรงเรียนคือ 
“โรงเรียนสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” 

 สถานศึกษามีการจัดการอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานตางๆใหกับครูอยูเสมอ เพื่อที่ครูจะไดนํา
ความรูมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

สถานศึกษามีระบบการนิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ และมี
สนับสนุนใหครูนําผลการนิเทศไปปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนของตนเอง นอกจากนั้นในกลุมสาระการ
เรียนรู ก็มีการจัดนิเทศภายในเพื่อรวมกันวางแผนการจัดการเรียนรูของบุคลากรในกลุมสาระอยางสม่ําเสมอ 

สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคอนขางดี โดยครูในโรงเรียนใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ที่หลากหลาย 

 แนวทางการพัฒนา  

สถานศึกษาควรมีการจัดหลักสูตรที่ผูเรียนสามารถลงไปปฏิบัติจริง และไดเรียนรูจากชุมชนดวยประสบการณ
โดยตรง 

ผูบริหารควรมีการกําหนดนโยบายที่สงเสริมใหครูนําหลักสูตรไปจัดทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดเนน
ของสถานศึกษา ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวของกับประชาคมอาเซียนเพื่อใหพรอมรับกับการเปดประชาคมในป 
๒๕๕๘ และที่สําคัญควรมีการประเมินหลักสูตรอยูเสมอ 
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 ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการกําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชั้น และควรคํานึงถึง
ความเหมาะสมและระยะเวลาในการจัด 

 การจัดกิจกรรมชุมนุม สถานศึกษาควรมีการกําหนดแนวทางในการรับนักเรียนที่ชัดเจน เพื่อที่ชุมนุมทุก
ชุมนุมที่จัดตั้งจะไดมีนักเรียนที่มีจํานวนเทาๆกัน และสามารถที่จะจัดกิจกรรมไดจริง นอกจากนั้นในสวนการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนควรจัดใหมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึงเนื้อหาในการจัด จํานวนผูเขารวม และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม  

 ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใหกับครู สถานศึกษาควรมีการสอบถามความตองการของครู 
เพื่อที่จะไดทราบวาครูมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะและประสบการณในดานใด ซึ่งถาหากโรงเรียนสามารถจัดการ
อบรมไดตรงกับความตองการก็จะชวยใหครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ควรจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพื่อใหครูในโรงเรียนมีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

ในการดําเนินการเก็บขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควรมีการจัดเก็บที่เปนระบบ มีการวิเคราะหดวย
คาสถิติที่หลากหลาย และควรนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชประโยชนใหมากข้ึน 

 เอกสาร/ หลักฐาน  

 ๑. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

           ๓. รายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๔.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕-๒๕๕๘ 

 ๕.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๖.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๘.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๙.รายงานผลการดําเนินงานโครงการคายบูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ปพุทธศักราช ๒๕๕๗  

 ๑๑.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายรักการอาน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๒.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๓.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๔.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑๕.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสรางสรรคความดีวัดในชุมชน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๖.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบิณฑบาตเชาวันศุกร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 



๘๔ 
 

๑๗.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน (วิสาขบูชา) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗    

    ๑๘.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา  มหาราชินี ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗  

         ๑๙.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการ ๕ ธันวา มหาราช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

๒๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  

๒๑.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรางบุคลากรดาน ICT 

๒๒.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Teachers’ English    Improvement for  
Communication Focusing on Intregrated English Skills     towards AEC 

 ๒๓.ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระ 

 ๒๔.ผลงานนักเรียนของแตละกลุมสาระ  (อางอิงหลักฐานชิ้นงาน มาตรฐานที่ ๓ และมาตรฐานที่ ๖) 

๒๕. รูปประกอบกิจกรรม 

 ๒๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๒๗.ตัวอยางนิเทศภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๘.รายงานสรุปขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม     ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒๙.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๓๐.แฟมสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป     การศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๑.แฟมหลักฐาน/รองรอย การเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๒.ตัวอยางแฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

๓๓.แบบบันทึกการอบรมนักเรียนในหองเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 

๓๔.สรุปรายงานการตรวจเครื่องแบบนักเรียน การแตงกายและพฤติกรรม ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๕.ตัวอยางรายงานกํากับติดตามแกไขความประพฤตินักเรียนประจําเดือน  

 ๓๖. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๖) 

๓๗.สรุปรายงานผลการดําเนินงานพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ และกิจกรรมสาธารณะระดับชั้น ม.
๑-ม.๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๓๘.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน คายทักษะการคิด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

 



๘๕ 
 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑๑  โดยภาพรวม 
มฐ. ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (๓ ตบช) 
 
วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนดําเนินการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ ดังนี้ 
   โรงเรียนไดจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหมีคุณภาพตามตัวบงชี้ 
ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอมการบริการและความปลอดภัยใน
สถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีวินัย
ตนเอง รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ตามคานิยมไทย ๑๒ ประการ โครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน โครงการรักการอาน การบริการของหองสมุดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการ
เรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนดําเนินการดังกลาว ทําใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ดังตอไปนี้  

๑. มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู 
๒. มีสิ่งอํานวยความสะดวก หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรู 

การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  พอเพียง และใชการไดด ี
๓. สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน 

ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
รอยละ  ๙๐ 
          จุดเดน 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมหลากหลาย มีการพัฒนาตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการทําใหการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรกําหนดแนวทางพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่
ทันสมัย เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เชน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เอกสารหลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
 ๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจําป 
 ๓. การแตงตั้งคณะกรรมการ 
 ๔. การประชุมรวมกิจกรรมกับชุมชน 

 

 

 

 



๘๖ 
 

มฐ. ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภ 
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน   ๔.๐ ๔         /  

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน  ๓.๐ ๓         /  

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม ๓.๐ ๓         /  

รวม ๑๐.๐ ๑๐          / 
        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๑ คะแนนเต็ม ๑๐.๐     

 คะแนนที่ได  ๑๐     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

        
 



๘๗ 
 

 
ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑๒  โดยภาพรวม 

มฐ. ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง 
 

การดําเนินงาน 
 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยดําเนินการดังนี้ 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๑ ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๒ มีการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๑.๓ มีการกําหนดมาตรฐานที่สะทอนอัตลักษณของสถานศึกษา 
   ๑.๔ มีการกําหนดมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา 
   ๑.๕ มีการกําหนดมาตรฐานครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
   ๑.๖ มีการกําหนดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น 
   ๑.๗ มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ 
   ๑.๘ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
   ๑.๙ มีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๑๐ มีการสื่อสารมาตรฐานการศึกษาใหผูเกี่ยวของของสถานศึกษาทราบ 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ๒.๑ มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษา 
 ๒.๒ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ใหครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกันจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๒.๔ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศที่มีความทันสมัย ตามความตองการของผูรับบริการ 

 ๓.๑ มีการใหครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดทําขอมูลการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) 
 ๓.๒ มีการใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทําขอมูลสารสนเทศของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 ๓.๓ มีการใชสื่อเทคโนโลยีเขามาชวยในการใหขอมูลสารสนเทศแกผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สงผลดังนี้ 

1. โรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. การดําเนินงานของโรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  

 
 
 
 



๘๘ 
 

มฐ. ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ๑.๐ ๑.๐๐         /  

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๑.๐ ๑.๐๐         /   
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ๑.๐ ๑.๐๐         /   

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๐.๕ ๐.๔๐         /   

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง  ๐.๕ ๐.๕๐         /   
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๐ ๑.๐๐         /   
รวม ๕.๐ ๔.๙๐         /   

        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๒ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๔.๙๐     

 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
        

 
 
 



๘๙ 
 

 จุดเดน 
 ๑. สถานศึกษาไดมีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 ๒. สถานศึกษาไดใหครูและบุคลากรทางการศึกษารวมมือกันจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและนําไปใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 ๔. สถานศึกษาไดมีการกําหนดการติดตามและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 ๕. สถานศึกษาไดนําขอมูลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 ๖. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเผยแพร 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรวบรวมขอมูลสารสนเทศมีความลาชา ทําใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปดวยความยากลําบาก 
 
 เอกสารหลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
 ๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. คูมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
 ๓. รายงานคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในประจําป(SAR) 
 ๔. รายงานคุณภาพประเมินคุณภาพรายบุคคล (SAR) 
 

ผลการประเมินมาตรฐาน ๑๓ โดยภาพรวม 

มาตรฐาน ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู 

 ตามที่โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมไดดําเนินงานการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูในมาตรฐานที่ 

๑๓ เรื่อง สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรูนั้น และเพื่อใหการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไดดําเนินงานตามมาตรฐานโดยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยาง

เปนระบบ โดยมีกฎเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยใชหลักการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติเพื่อให

เกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องตามระบบ PDCA  

และใหดําเนินงานผานเกณฑการประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ และ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน  และ

องคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งไดดําเนินการดังนี้ 

  



๙๐ 
 

 ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการผูรับผิดชอบไดดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบมาตรฐาน ๑๓ ตามคําสั่งโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

ที่ ๙/๒๕๕๗ 

 ๒. วางแผน และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ในการสํารวจขอมูล เก็บหลักฐาน ลงมือปฏิบัติ 

ตลอดจนประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา 

 ขั้นดําเนินการ (Do) คณะกรรมการผูรับผิดชอบไดดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ประชุมชี้แจงการประเมินภายใน 

 ๒. สํารวจขอมูล 

 ๓. เก็บหลักฐานใหตรงตามตัวชี้วัด 

 ๔. สรางเครื่องมือเพื่อประเมินหลักฐานที่เก็บรวบรวม 

 ขั้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน ครู สถานศึกษา 

ตลอดจนชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งแหลงเรียนรูภายใน แหลงเรียนรูภายนอก 

และวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มี

การพัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อเอื้อประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนชุมชน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความ

พึงพอใจตอการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  
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ตามมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียน 
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูที่เก่ียวของ ๒.๕ ๒.๕          / 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับ ครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  ๒.๕ ๒.๕         /  

รวม ๕.๐ ๕.๐         /  
        
        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๓ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๕.๐     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย  ดีเยี่ยม     
        

ขั้นปรับปรุง แกไข (Action) โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๓  พบวา มีจุดเดน 

และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเดน 

 ๑.มีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางหลากหลาย 

 ๒.มีกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา  

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.ศึกษารวบรวมปญหาตางๆมาแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

 ๒.ควรสงเสริมพัฒนา หาทุนเพิ่มเติมมากขึ้น 

 ๓.ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดทุกจุด 



๙๒ 
 

 ๔.จัดกิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพิ่มข้ึนเพื่อใหคุมคาและไดรับประโยชนสูงสุด 

เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 

 ๑.ทะเบียนแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๒.รายงานผลการดําเนินการ คายลูกเสือ คายบูรณาการ กิจกรรมอัจฉริยะจรรยา 

 ๓.สถิติการเขาใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 ๔.โครงการกิจกรรมการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๕.เกียรติบัตร 

 ๖.ภาพถาย 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑๔  โดยภาพรวม 
มฐ. ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  ดังนี้ 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
๒. สแกนลายนิ้วมือ 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา 
๔. อบรมผูรับผิดชอบการวิจัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการอัจฉริยะจรรยา 
๕. อบรมครู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอม เขารับการอบรม ณ ประเทศ

เนเธอรแลนด  
๖. อบรมครูภาษาไทย  
๗. อบรมครูศิลปะ  
๘. อบรมครูสังคมศึกษา 
๙. อบรมครูการงานอาชีพ 

๑๐. อบรมครูสุขศึกษา พลศึกษา 
๑๑. อบรมครูภาษาอังกฤษ  
๑๒. คายเยาวชนผูนําเด็กอัจฉริยะจรรยา  
๑๓. อบรมผูบริหาร 
๑๔. อบรมการจัดทํา Best Practice แกครูผูรับผิดชอบโครงการอัจฉริยะจรรยา 
๑๕ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
๑๖ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑  
๑๗. โครงการพัฒนาหองเรียน แบบ Didactic  Strategy 

 
 
 
 



๙๓ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมายกลยุทธ 
กิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  

2. วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมายกลยุทธเกิดจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรในชุมชน
และองคกรภายนอก  

3. มีผลการดําเนินงานสะทอนความเปนอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา 
 
 ผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น รอยละ  ๙๒ 

มฐ. ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  
ตัวบงชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ สถานศึกษามี อัตลักษณ 
เอกลักษณ และโครงการ กิจกรรมที่
พัฒนาสงเสริมอัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษา  ๓.๐ ๓         

/ 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษา  ๒.๐ ๒         

/ 

รวม ๕.๐ ๕         / 

        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๔ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๕     

 ระดับคุณภาพ 
 ดีเยี่ยม
(๕)     

 ความหมาย  ดีเยี่ยม     
        

 จุดเดน 
๑.  ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเขารวมโครงการ  โดยการอบรมผูบริหาร  อบรมครู 
และบุคลากร 
๒.  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการสแกนผิวลายนิ้วมิอ และจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓.  ครู บุคลากรและนักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี 
๔.  ครู และบุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน 



๙๔ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ควรใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม  
๒.  เกียรติบัติ 
๓. ภาพถาย 
๔.  ผลงานนักเรียน 
๕. คําสั่งปฏิบัติงาน 

 
 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑๕  โดยภาพรวม 
มฐ.ที่  ๑๕ การพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล 

 
วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนดําเนินการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหผูเรียนรักความเปนไทย และพัฒนา 
สงเสริมศักยภาพของผูเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เวทีโลก  ดังนี้ 
 ๑. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยและทองถิ่น 
 ๒. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ทองถิ่น 
 ๓. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
 ๔. พัฒนา สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
 ๕. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง 

๖. สรางความตระหนักและพัฒนาความรู ความเขาใจใหผูเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๗. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก 
๘. พัฒนาผูเรียนใหในการเรียนรูโลกไรพรมแดนผานระบบอินเทอรเน็ต 
๙. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 
๑๐. พัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหผูเรียนรักความเปนไทย 
และพัฒนา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนและเวทีโลก  ทําใหเกิดผลดังนี้ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยและทองถิ่น 
 ๒. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ทองถิ่น 
 ๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
 ๔. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
 ๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง 
 ๖. มีกิจกรรมการสรางความตระหนักและพัฒนาความรู ความเขาใจใหผูเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๗. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานภาษาอังกฤษ 



๙๕ 
 

 ๘. มีการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต 
 ๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
 ๑๐. ผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๘๐  
 ๑๑. ผลงานการดําเนินงานเปนที่ยอมรับของชุมชน 

ผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ  ๙๒.๐๐  มีความพึงพอใจผลดําเนินงานการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ตลอดจน
สรางจิตสํานึกใหผูเรียนรักความเปนไทย และพัฒนา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ใหเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก   

มฐ. ๑๕  การพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา 
สงเสริมและอนุรักษความเปนไทย  ๓.๐ ๓.๐         /  

๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการ
เตรียมความพรอมของผูเรียนสู
ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก ๒.๐ ๒.๐         /  

รวม ๕.๐ ๕.๐         /  
        

สรุปมาตรฐานที่ ๑๕ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๕.๐     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
 จุดเดน 
๑. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยและทองถิ่น 
๒. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ทองถิ่น 
๓. พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
๔. พัฒนา สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
๕. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง๖. สรางความตระหนักและพัฒนาความรู ความเขาใจให
ผูเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๗. พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก 
๘. พัฒนาผูเรียนใหในการเรียนรูโลกไรพรมแดนผานระบบอินเทอรเน็ต 
๙. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 
๑๐. พัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
๑. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยและทองถิน่ 
๒. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ทองถิ่น 



๙๖ 
 

๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง 
๖. มีกิจกรรมการสรางความตระหนักและพัฒนาความรู ความเขาใจใหผูเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๗. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานภาษาอังกฤษ 
๘. มีการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต 
๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
๑๐. ผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๘๐  
๑๑. ผลงานการดําเนินงานเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 
๑. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยและทองถิ่น 
๒. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ทองถิ่น 
๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมและอนุรักษความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง 
๖. มีกิจกรรมการสรางความตระหนักและพัฒนาความรู ความเขาใจใหผูเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๗. มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานภาษาอังกฤษ 
๘. มีการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต 
๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
๑๐. ผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ ๘๐  
๑๑. ผลงานการดําเนินงานเปนที่ยอมรับของชุมชน 

 
 

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที่ ๑๖  โดยภาพรวม 
มฐ. ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี ้

๑.ศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียน  เพื่อจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนา และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น จากการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพบวา นักเรียนที่มา
จากชุมชนรอบๆโรงเรียน ซึ่งสวนใหญมีปญหามาจากทางบาน เชน               สภาพครอบครัวแตกแยก สภาพ
เศรษฐกิจ ผูปกครองสวนมากมีฐานะปานกลางและยากจน จึงทําใหนักเรียนมีปญหา  ทําใหเกิดกลุมเสี่ยง  ซึ่งมีผลตอ
พฤติกรรมการเรียน  การติดสารเสพติด ซึ่งเบื้องตนคือบุหรี่ โรงเรียนจึงจัดทําโครงการปองกันสิ่งเสพติดขึ้น  
 ๒.โครงการปองกันสารเสพติดในโรงเรียนมีผูปกครอง ชุมชน และ สังคมมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการ 
ดังนี้ 



๙๗ 
 

  ๒.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม ความมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเชน โครงการอบรม        
เยาวชนปยมิตร เปนกิจกรรมที่นํานักเรียนที่มีปญหาเรื่องการสูบบุหรี่ และเชิญผูปกครองเขารับการอบรม เพื่อใหเกิด                         
ความเขาใจและใกลชิดกันมากข้ึน กิจกรรมเดินรณรงคตานยาเสพติดในชุมชน เปนตน 
  ๒.๒ จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานกิจกรรมภายนอกดังนี้ 
   ๑. โครงการพิษภัยยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๒. โครงการอบรมวิทยากรยาเสพติด ของสภาสังคมสงเคราะห 
   ๓. โครงการแกนนําเครือขายนักเรียนไทยกลุมรักนวลสงวนตัว  
       ของสมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุนและเปนสุข 
   ๔. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตานยาเสพติด ของสภากาชาด 
   ๕. โครงการโรงเรียนตนแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งเสพติด 
      (  TRC.VB Harm Prevention ) ของสภากาชาด 

  ๖. โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา  เขต๑ 

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ทําใหโรงเรียนมีระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ดังนี้ 
1. โรงเรียนกําหนดมาตรการสงเสริมการพัฒนาและแกปญหาในเรื่องการปองกันสารเสพติด ดังนี้ 

 - จัดทําโครงสรางงานยาเสพติด 
 - จัดทําแผนงานยาเสพติด 
 - จัดทํานโยบายดานยาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม      
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 ๓. ในการกําหนดมาตรการสงเสริมการปองกันสารเสพติด ชุมชนและสังคมมีสวนรวม  
 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา รอย
ละ ๙๗ 

มฐ. ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ๓.๐ ๓           

๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย ๒.๐ ๒           

รวม ๕.๐ ๕           
        



๙๘ 
 

สรุปมาตรฐานที่ ๑๖ คะแนนเต็ม ๕.๐     

 คะแนนที่ได  ๕     

 ระดับคุณภาพ ๕     

 ความหมาย ดีเยี่ยม     
 
 จุดเดน 

โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๕ พบวามีจุดเดนและแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะห และใชขอมูลสารสนเทศดานนโยบายของตนสังกัด จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในการจัดทําแผน โครงการ มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานอื่น โครงการ กิจกรรมพิเศษเดนชัดตามสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อยางนอย ๒ 
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษตอปการศึกษา การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เปนระบบตามระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ยอนหลัง ๓ ป การมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของตอการ
ดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรมพิเศษ การนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ อยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้  มีบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกใหความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนอยางดียิ่งเชน 
สภากาชาดไทย ตํารวจ และผูปกครองนักเรียน ผูบริหารใหการสนับสนุนและกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
 ๒. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบมาตรฐานยาเสพติดของสภากาชาด 
 ๓. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขาโครงการมาตรฐานตานสิ่งเสพติดของสภากาชาด ซึ่งเปนโครงการที่ตอ
ยอดจากโรงเรียนตนแบบมาตรฐานยาเสพติด 
 ๔. โรงเรียนไดรับการประเมินลําดับที่ ๑ ในการแขงขันโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด จาก
สํานักงานเขตพื้นที่กาสรศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 แนวทางการพัฒนา 
 การจัดทําโครงการกิจกรรมพิเศษ ระหวางสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ควรมีการประชุมรวมกันหลาย ๆ 
หนวยงาน การมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียน ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ตอการดําเนินงาน ตามโครงการ
กิจกรรมพิเศษ ควรเปนไปอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ ตอง
เปนไปอยางตอเนื่องและกิจกรรมโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนใหครอบคลุมตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
 เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม 

1. โครงสรางงานยาเสพติด 
2. แผนงานยาเสพติด 
3. นโยบายดานยาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
4. คําสั่งปฎิบัติงาน 
5. เกียรติบัตร 
6. รายงานผลการปฎิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม 
7. แฟมสะสมงานนักเรียน QAD 
8. แฟมสะสมงานครูแกนนํา QAD 
9. โลรางวัล 

 
 



๙๙ 
 

๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี    
และมีสุนทรียภาพ 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๔ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 

 

๕.๐๐ 

 

๔.๙๑ 

 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๙๒ 

 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค    
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ 
สมเหตุผล 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๔๘ 
 

๓ 
 
ดี 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
 

 
๕.๐๐ 

 
๓.๘๗ 

 
๓ 

 
ดี 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๘๙ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๗๓ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 

 
๑๐.๐๐ 

 

 
๑๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 

 
๑๐.๐๐ 

 

๑๐ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๑๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๙๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารสราง 
สงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 
 

 
๕.๐๐ 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลเุปาหมายตามวิสยัทัศน ปรชัญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น 
 

 
 
 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสู
สากล) 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๗.๕๔ ๕ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 



๑๐๒ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๑ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๖๒ ๔ ๓ ๙ ๒๓ ๓๑ ๔๗ ๒๙ ๑๖ ๙๒ ๕๖.๗๙ 
คณิตศาสตร ๑๓๓ ๓ ๘ ๓๗ ๒๗ ๒๐ ๑๗ ๙ ๑๒ ๓๘ ๒๘.๕๗ 
วิทยาศาสตร ๑๑๐ ๓ ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๗ ๒๕ ๑๗ ๒๖ ๖๘ ๖๑.๘๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๒๔๓ ๖ ๒ ๑๐ ๓๔ ๔๓ ๗๑ ๔๖ ๓๑ ๑๔๘ ๖๐.๙๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๑ ๒ ๑ ๑ ๕ ๑๓ ๑๙ ๒๑ ๑๙ ๕๙ ๗๒.๘๔ 
ศิลปะ ๑๓๖ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑๖ ๒๗ ๔๓ ๔๖ ๑๑๖ ๘๕.๒๙ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๖๒ ๔ ๐ ๑ ๓ ๒๑ ๓๖ ๑๗ ๘๐ ๑๓๓ ๘๒.๑๐ 

ภาษาตางประเทศ ๒๑๐ ๔ ๒ ๓๓ ๔๔ ๔๒ ๔๑ ๑๗ ๒๗ ๘๕ ๔๐.๔๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๕๓ ๓ ๑ ๒ ๒๗ ๔๔ ๓๕ ๒๙ ๑๒ ๗๖ ๔๙.๖๗ 

คณิตศาสตร ๑๐๕ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๒๒ ๙ ๕ ๑๐ ๒๔ ๒๒.๘๖ 

วิทยาศาสตร ๑๒๐ ๒ ๔ ๑๓ ๒๓ ๓๕ ๒๑ ๑๒ ๑๐ ๔๓ ๓๕.๘๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๐๘ ๘ ๖ ๓๑ ๖๘ ๖๖ ๖๕ ๔๔ ๒๐ ๑๒๙ ๔๑.๘๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๘ ๔ ๒ ๒ ๙ ๑๐ ๒๐ ๑๗ ๑๔ ๕๑ ๖๕.๓๘ 

ศิลปะ ๑๓๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑๗ ๒๘ ๔๕ ๓๖ ๑๐๙ ๘๓.๘๕ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๕๕ ๖ ๔ ๑๘ ๒๙ ๑๐ ๕ ๙ ๗๔ ๘๘ ๕๖.๗๗ 

ภาษาตางประเทศ ๒๐๐ ๔ ๓๓ ๔๔ ๓๑ ๓๕ ๒๔ ๑๑ ๑๘ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๑ 

จํานวน 
นักเรียน 

รอยละ 
นักเรียน 



๑๐๓ 
 

สอบ  
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘๖ ๔ ๒ ๑๓ ๒๖ ๒๙ ๓๓ ๓๓ ๔๖ ๑๑๒ ๖๐.๒๒ 

คณิตศาสตร ๑๕๔ ๓ ๒๖ ๓๕ ๔๒ ๒๑ ๑๓ ๗ ๗ ๒๗ ๑๗.๕๓ 

วิทยาศาสตร ๑๒๕ ๓ ๑๘ ๙ ๒๖ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๙ ๓๙ ๓๑.๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๒๗๘ ๕ ๒ ๑๖ ๔๓ ๕๐ ๘๒ ๓๕ ๔๕ ๑๖๒ ๕๘.๒๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๒ ๑ ๐ ๐ ๓ ๙ ๔๗ ๒๑ ๑๑ ๗๙ ๘๕.๘๗ 

ศิลปะ ๙๑ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔๑ ๑๙ ๙ ๑๕ ๔๓ ๔๗.๒๕ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๒๗๙ ๖ ๑ ๙ ๑๗ ๒๓ ๑๙ ๓๖ ๑๖๘ ๒๒๓ ๗๙.๙๓ 

ภาษาตางประเทศ ๒๕๐ ๔ ๒๖ ๒๑ ๔๖ ๖๒ ๓๕ ๒๘ ๒๘ ๙๑ ๓๖.๔๐ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๒ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘๐ ๙ ๑๕ ๒๙ ๒๐ ๒๓ ๒๓ ๑๗ ๔๔ ๘๔ ๔๖.๖๗ 

คณิตศาสตร ๑๒๑ ๖ ๑๔ ๒๖ ๓๐ ๒๔ ๑๔ ๕ ๒ ๒๑ ๑๗.๓๖ 

วิทยาศาสตร ๑๔๘ ๒ ๒๓ ๑๐ ๒๕ ๒๔ ๒๑ ๑๘ ๒๕ ๖๔ ๔๓.๒๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๖๐ ๗ ๔๘ ๑๗ ๔๖ ๗๔ ๘๔ ๕๑ ๓๓ ๑๖๘ ๔๖.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๔ ๒๖ ๓๒ ๘๒ ๙๐.๑๑ 

ศิลปะ ๙๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๙ ๗ ๗ ๖๒ ๗๖ ๘๔.๔๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๗๒ ๕ ๐ ๐ ๑๔ ๒๓ ๒๓ ๔๒ ๑๖๕ ๒๓๐ ๘๔.๕๖ 

ภาษาตางประเทศ ๒๔๔ ๕ ๕๗ ๓๔ ๔๐ ๓๓ ๓๑ ๒๒ ๒๒ ๗๕ ๓๐.๗๔ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

ที่เขาสอบ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรยีนที่ ๑ 
จํานวน 
นักเรียน 

รอยละ 
นักเรียน 



๑๐๔ 
 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐๒ ๑๔ ๑๕ ๒๖ ๔๘ ๓๑ ๓๐ ๒๑ ๑๗ ๖๘ ๓๓.๖๖ 

คณิตศาสตร ๑๖๖ ๑๑ ๕๘ ๒๙ ๒๖ ๑๗ ๑๐ ๓ ๑๒ ๒๕ ๑๕.๐๖ 

วิทยาศาสตร ๑๓๔ ๗ ๑๓ ๒๔ ๕๐ ๒๑ ๑๒ ๖ ๑ ๑๙ ๑๔.๑๘ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๐๓ ๒๑ ๔๐ ๓๗ ๗๓ ๔๑ ๔๐ ๒๕ ๒๖ ๙๑ ๓๐.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๐ ๔๖ ๑๖ ๙๒ ๙๑.๐๙ 

ศิลปะ ๙๔ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๒ ๓๐ ๗๒ ๗๖.๖๐ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๓๐๒ ๒๐ ๖ ๑๙ ๗๗ ๕๓ ๓๑ ๓๓ ๖๓ ๑๒๗ ๔๒.๐๕ 

ภาษาตางประเทศ ๒๖๔ ๑๘ ๒๙ ๓๔ ๕๓ ๒๖ ๓๔ ๓๑ ๓๙ ๑๐๔ ๓๙.๓๙ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

ที่เขาสอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๘๓ ๑๔ ๓๒ ๓๐ ๒๘ ๒๖ ๒๕ ๑๖ ๑๒ ๕๓ ๒๘.๙๖ 

คณิตศาสตร ๑๒๔ ๑๒ ๔๑ ๑๖ ๑๓ ๑๕ ๘ ๗ ๑๒ ๒๗ ๒๑.๗๗ 

วิทยาศาสตร ๑๔๙ ๑ ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๓๑ ๓๙ ๑๘ ๘๘ ๕๙.๐๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๗๕ ๓ ๙๓ ๔๗ ๘๐ ๖๐ ๕๑ ๒๕ ๑๖ ๙๒ ๒๔.๕๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๔ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑๘ ๒๙ ๓๑ ๑๔ ๗๔ ๗๘.๗๒ 

ศิลปะ ๙๔ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๙ ๒๗ ๒๒ ๒๔ ๗๓ ๗๗.๖๖ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๒๘๐ ๓ ๑๙ ๓๕ ๕๕ ๕๐ ๒๙ ๓๙ ๕๐ ๑๑๘ ๔๒.๑๔ 

ภาษาตางประเทศ ๒๔๓ ๑ ๒๗ ๑๗ ๓๓ ๒๘ ๔๘ ๒๘ ๖๑ ๑๓๗ ๕๖.๓๘ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

ที่เขาสอบ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรยีนที่ ๑ 
จํานวน 
นักเรียน 

รอยละ 
นักเรียน 



๑๐๕ 
 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๑ ๓ ๑๖ ๓๐ ๔๐ ๒๙ ๓๐ ๑๖ ๗ ๕๓ ๓๐.๙๙ 

คณิตศาสตร ๑๕๓ ๓ ๑๓ ๑๓ ๓๒ ๒๖ ๒๖ ๒๐ ๒๐ ๖๖ ๔๓.๑๔ 

วิทยาศาสตร ๑๘๐ ๕ ๔ ๑๔ ๒๓ ๓๕ ๔๓ ๔๒ ๑๔ ๙๙ ๕๕.๐๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๒๒๔ ๓ ๑ ๓ ๑๒ ๓๗ ๗๔ ๕๔ ๔๐ ๑๖๘ ๗๕.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๘ ๔ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๔๑ ๔๘ ๙๓ ๑๘๒ ๙๑.๙๒ 

ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๑๒ ๒๑ ๒๕ ๒๔ ๘ ๗ ๓๙ ๔๐.๒๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๒๒๓ ๔ ๒๐ ๙ ๓๒ ๔๒ ๓๗ ๓๕ ๔๔ ๑๑๖ ๕๒.๐๒ 

ภาษาตางประเทศ ๒๘๓ ๖ ๑๒ ๓๘ ๔๗ ๔๕ ๕๒ ๓๔ ๔๙ ๑๓๕ ๔๗.๗๐ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๔ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

ที่เขาสอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๔๗ ๒๗ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๒๕ ๒๑ ๒๒ ๖๘ ๔๖.๒๖ 

คณิตศาสตร ๑๓๘ ๕ ๗ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๒๖ ๒๙ ๒๕ ๘๐ ๕๗.๙๗ 

วิทยาศาสตร ๑๓๕ ๔ ๑ ๖ ๑๘ ๒๔ ๒๘ ๓๑ ๒๓ ๘๒ ๖๐.๗๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๒๙๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑๐ ๒๓ ๖๑ ๕๘ ๑๒๘ ๒๔๗ ๘๔.๕๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๘๐ ๘ ๐ ๐ ๒ ๒ ๒๓ ๓๑ ๑๑๔ ๑๖๘ ๙๓.๓๓ 

ศิลปะ ๙๐ ๔ ๓ ๑ ๔ ๓ ๕ ๑๔ ๕๖ ๗๕ ๘๓.๓๓ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๘๒ ๑๔ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๖ ๔๖ ๓๓ ๓๙ ๑๑๘ ๖๔.๘๔ 

ภาษาตางประเทศ ๒๕๔ ๓๓ ๑๒ ๒๔ ๒๖ ๓๒ ๔๔ ๓๘ ๔๕ ๑๒๗ ๕๐.๐๐ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ 

จํานวน 
นักเรียน 

รอยละ 
นักเรียน 



๑๐๖ 
 

สอบ  
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๐ ๓ ๐ ๓ ๓๘ ๔๙ ๒๗ ๑๘ ๑๒ ๕๗ ๓๘.๐๐ 

คณิตศาสตร ๒๒๕ ๔ ๔๑ ๔๐ ๔๑ ๑๙ ๒๖ ๒๕ ๒๙ ๘๐ ๓๕.๕๖ 

วิทยาศาสตร ๒๔๔ ๓ ๓๘ ๓๗ ๓๗ ๓๖ ๓๓ ๓๙ ๒๑ ๙๓ ๓๘.๑๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๒๘ ๗ ๑๗ ๕๑ ๕๗ ๗๙ ๖๖ ๒๙ ๒๒ ๑๑๗ ๓๕.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐๐ ๖ ๑ ๑ ๑ ๒๔ ๕๑ ๗๑ ๑๔๕ ๒๖๗ ๘๙.๐๐ 

ศิลปะ ๑๔๗ ๐ ๖ ๖ ๑๑ ๑๘ ๑๙ ๓๗ ๕๐ ๑๐๖ ๗๒.๑๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๓๓๗ ๗ ๑๖ ๑๙ ๓๓ ๖๐ ๕๓ ๓๓ ๑๑๖ ๒๐๒ ๕๙.๙๔ 

ภาษาตางประเทศ ๔๓๒ ๑๑ ๓๒ ๕๗ ๗๓ ๗๔ ๙๙ ๔๔ ๔๒ ๑๘๕ ๔๒.๘๒ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

ที่เขาสอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๔๕ ๒ ๑ ๔ ๙ ๑๕ ๓๑ ๒๖ ๕๗ ๑๑๔ ๗๘.๖๒ 

คณิตศาสตร ๒๐๗ ๑๘ ๒๑ ๒๓ ๒๒ ๓๔ ๔๗ ๑๖ ๒๖ ๘๙ ๔๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร ๒๑๘ ๕ ๑๘ ๓๒ ๓๙ ๔๒ ๓๔ ๒๗ ๒๑ ๘๒ ๓๗.๖๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๔๙ ๑๒ ๑๙ ๕๔ ๖๓ ๗๒ ๘๑ ๗๔ ๗๔ ๒๒๙ ๕๑.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๐ ๔ ๐ ๐ ๕ ๓๕ ๘๔ ๘๑ ๘๑ ๒๔๖ ๘๔.๘๓ 

ศิลปะ ๑๔๕ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑๖ ๒๓ ๒๒ ๘๐ ๑๒๕ ๘๖.๒๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๑๙ ๙ ๑๘ ๓๒ ๒๕ ๓๘ ๔๒ ๓๘ ๑๑๗ ๑๙๗ ๖๑.๗๖ 

ภาษาตางประเทศ ๓๖๒ ๒๕ ๕๑ ๔๖ ๔๐ ๔๙ ๖๒ ๔๒ ๔๗ ๑๕๑ ๔๑.๗๑ 

 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู จํานว  จํานวน รอยละ 



๑๐๗ 
 

น 
ที่เขา
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรยีนที่ ๑ นักเรียน 
ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่ได 

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๗๘ ๖ ๑ ๑๗ ๔๕ ๘๙ ๑๑๒ ๖๔ ๔๔ ๒๒๐ ๕๘.๒๐ 

คณิตศาสตร ๒๓๒ ๒ ๘ ๑๙ ๔๑ ๗๒ ๕๗ ๑๙ ๑๔ ๙๐ ๓๘.๗๙ 

วิทยาศาสตร ๑๙๔ ๒ ๑ ๙ ๓๐ ๗๔ ๔๒ ๒๔ ๑๒ ๗๘ ๔๐.๒๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๓๕ ๒ ๗ ๑๓ ๓๔ ๔๙ ๑๐๔ ๘๑ ๑๔๕ ๓๓๐ ๗๕.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔๒ ๔ ๓ ๔ ๙ ๒๐ ๖๓ ๖๙ ๑๗๐ ๓๐๒ ๘๘.๓๐ 

ศิลปะ ๑๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑๖ ๒๓ ๑๒๑ ๑๖๐ ๙๔.๖๗ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๓๔๐ ๒ ๑ ๑๑ ๒๖ ๓๒ ๓๖ ๕๑ ๑๘๑ ๒๖๘ ๗๘.๘๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๑๓ ๒ ๕๑ ๓๔ ๔๗ ๓๘ ๕๙ ๓๒ ๕๐ ๑๔๑ ๔๕.๐๕ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 
ที่เขา
สอบ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรยีนที่ ๒ 

จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๗๒ ๖ ๐ ๕ ๒๗ ๖๖ ๙๓ ๘๗ ๘๘ ๒๖๘ ๗๒.๐๔ 

คณิตศาสตร ๓๙๓ ๑๑ ๑๑๕ ๓๙ ๕๖ ๕๕ ๔๙ ๒๕ ๔๓ ๑๑๗ ๒๙.๗๗ 

วิทยาศาสตร ๑๙๑ ๐ ๙ ๑๖ ๕๓ ๓๘ ๒๒ ๒๗ ๒๖ ๗๕ ๓๙.๒๗ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๓๑ ๖ ๐ ๑ ๔๔ ๕๕ ๙๗ ๖๘ ๑๖๐ ๓๒๕ ๗๕.๔๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒๓ ๖ ๔ ๕ ๓ ๗ ๒๗ ๔๕ ๒๒๖ ๒๙๘ ๙๒.๒๖ 

ศิลปะ ๑๖๖ ๐ ๕ ๑ ๘ ๘ ๑๙ ๓๗ ๘๘ ๑๔๔ ๘๖.๗๕ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๓๓๘ ๖ ๑ ๑๑ ๗ ๒๗ ๓๗ ๕๓ ๑๙๖ ๒๘๖ ๘๔.๖๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๐๙ ๑๒ ๘๗ ๑๙ ๑๘ ๔๑ ๔๘ ๔๔ ๔๐ ๑๓๒ ๔๒.๗๒ 

 
๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

สาระวิชา จํานวน คะแนน สวน เฉลี่ย จํานวน/รอยละ



๑๐๘ 
 

คน เฉลี่ย เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

รอยละ ของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูง

กวาขีดจํากัดลาง 
ภาษาไทย ๙๔ ๓๒.๒๕ ๘.๒๑ ๓๙.๓๖ ๓๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๙๒ ๓๘.๘๓ ๑๑.๙๓ ๒๙.๓๕ ๒๗ 

ภาษาตางประเทศ ๙๔ ๒๓.๒๓ ๖.๕๗ ๒๗.๖๖ ๒๖ 
คณิตศาสตร ๙๔ ๒๕.๙๐ ๘.๗๔ ๒๔.๔๗ ๒๓ 
วิทยาศาสตร ๙๑ ๓๒.๘๑ ๙.๓๓ ๒๔.๑๘ ๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๒ ๕๔.๗๘ ๑๔.๗๓ ๔๔.๕๗ ๔๑ 
ศิลปะ ๙๑ ๓๙.๔๕ ๑๑.๖๒ ๓๖.๒๖ ๓๓ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๑ ๓๖.๗ ๑๕.๒๒ ๓๕.๑๖ ๓๒ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

สาระวิชา 

จํานวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละ
ของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูง

กวาขีดจํากัดลาง 
ภาษาไทย ๑๖๔ ๔๒.๕๙ ๑๓.๓๕ ๓๐.๔๙ ๕๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๖๕ ๓๐.๓๓ ๗.๒๗ ๑๘.๑๘ ๓๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๖๕ ๑๘.๕๕ ๔.๙๙ ๑๓.๙๔ ๒๓ 
คณิตศาสตร ๑๖๕ ๑๖.๓๕ ๕.๙๘ ๒๐.๐๐ ๓๓ 
วิทยาศาสตร ๑๖๔ ๒๘.๔๕ ๖.๓๘ ๒๕.๐๐ ๔๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๔ ๔๘.๒๒ ๑๒.๐๖ ๔๐.๒๔ ๖๖ 
ศิลปะ ๑๖๔ ๓๓.๕๑ ๗.๔๓ ๔๔.๕๑ ๗๓ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๖๔ ๔๕.๑๕ ๑๓.๐๑ ๔๕.๑๒ ๗๔ 

 
 
 
 
 

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ 



๑๐๙ 
 

ปรับปรุง พอใช ดี 
คณิตศาสตร ๙๑ ๗.๙๖ ๒.๕๔ ๒๖.๕๒ ๑๗.๕๘ ๘๑.๓๒ ๑.๑๐ 
ภาษาไทย ๙๑ ๑๔.๙๐ ๔.๙๔ ๓๗.๒๕ ๔๑.๗๖ ๕๖.๐๔ ๒.๒๐ 
วิทยาศาสตร ๙๑ ๑๓.๐๐ ๓.๐๑ ๓๒.๕๐ ๑๙.๗๘ ๗๘.๐๒ ๒.๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๙๑ ๑๒.๖๙ ๔.๑๙ ๓๑.๗๓ ๔๓.๙๕ ๕๒.๗๕ ๓.๓๐ 

ภาษาตางประเทศ ๙๑ ๑๑.๓๑ ๓.๕๒ ๒๘.๒๗ ๒๔.๑๗ ๗๔.๗๓ ๑.๑๐ 
คณิตศาสตร ๙๑ ๗.๙๖ ๒.๕๔ ๒๖.๕๒ ๑๗.๕๘ ๘๑.๓๒ ๑.๑๐ 
ภาษาไทย ๙๑ ๑๔.๙๐ ๔.๙๔ ๓๗.๒๕ ๔๑.๗๖ ๕๖.๐๔ ๒.๒๐ 
วิทยาศาสตร ๙๑ ๑๓.๐๐ ๓.๐๑ ๓๒.๕๐ ๑๙.๗๘ ๗๘.๐๒ ๒.๒๐ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
คณิตศาสตร ๑๔๐ ๗.๗๓ ๒.๓๒ ๒๕.๗๖ ๑๗.๑๔ ๘๒.๘๖ ๐.๐๐ 
ภาษาไทย ๑๔๐ ๑๕.๓๖ ๔.๖๘ ๓๘.๓๙ ๓๙.๒๘ ๕๗.๘๖ ๒.๘๖ 
วิทยาศาสตร ๑๔๐ ๑๑.๑๘ ๓.๒๗ ๒๗.๙๕ ๓๓.๕๗ ๖๕.๐๐ ๑.๔๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๔๐ ๑๔.๗๒ ๕.๐๙ ๓๖.๘๐ ๔๔.๒๘ ๕๔.๒๙ ๑.๔๓ 

ภาษาตางประเทศ ๑๔๐ ๑๐.๙๒ ๔.๒๗ ๒๗.๓๐ ๒๘.๕๗ ๖๘.๕๗ ๒.๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ดานชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 



๑๑๐ 
 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๗๘ ๖๙ ๙ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๙๑ ๘๔ ๗ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๙๔ ๙๓ ๑ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๙๐ ๗๑ ๑๙ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๔๖ ๑๐๗ ๓๙ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๖๙ ๑๖๑ ๘ - - 

รวม ๖๖๘ ๕๘๕ ๘๓ - - 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๘๗.๕๗ ๑๒.๔๓ - - 

 
๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๗๘ ๓๓ ๔๕ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๙๑ ๗๓ ๑๘ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๙๔ ๖๑ ๓๓ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๙๐ ๗๑ ๑๙ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๔๖ ๑๒๕ ๒๑ - - 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๖๙ ๑๕๐ ๑๙ - - 

รวม ๖๖๘ ๕๑๓ ๑๕๕ - - 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๗๖.๘๐ ๒๓.๒๐ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 



๑๑๑ 
 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๗๘ ๗๘ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๙๑ ๙๑ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๙๔ ๙๔ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๙๐ ๙๐ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๔๖ ๑๔๖ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๖๙ ๑๖๙ - 

รวม ๖๖๘ ๖๖๘ - 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

      
๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะสําคัญของผูเรียน) 
ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๗๘ ๗๘ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๙๑ ๙๑ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๙๔ ๙๔ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๙๐ ๙๐ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๔๖ ๑๔๖ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๖๙ ๑๖๙ - 

รวม ๖๖๘ ๖๖๘ - 

ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 



๑๑๒ 
 

 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมไดจัดกิจกรรม/โครงการอยางตอเนื่อง ชวยใหการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพ และใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กอประโยชนใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนไดเปนอยางดี 
โครงการและกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะตามพหุปญญาสูการ
เปนผูนําในศตวรรณที่ ๒๑ 
๓.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนโดยใช
กระบวนการวิชาการสี 
๓.๓ โครงการเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม ดวย
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๓.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบ
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลากรสูความ
เปนมืออาชีพ 
๓.๖ โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 
๓.๗ โครงการสํารวจผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ
ความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๘ โครงการหองเรียนพิเศษ Intelligent 
Smart Classroom (ISC) 
๓.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

๑. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหรวมในโครงการ
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยาที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล 
๒. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๓. ครูทุกกลุมสาระฯไดรับการพัฒนา 
๔. นักเรียนทุกคนไดรับการสแกนลายผิวเพื่อการ
จําแนกตามศักยภาพ 
๕. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนอัจฉริยะจรรยามีการ
รวมมือกันพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
๖.มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานจาก
หนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 
๗. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒.๑ ดานภาษาอังกฤษ  

๒.๒ ดานคณิตศาสตร  

๒.๓ ดานวิทยาศาสตร 

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๒. ครูทุกคนมีการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยางชัดเจน 



๑๑๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

๒.๔ ดานสุขศึกษาและพลศึกษา  

๒.๕ ดานดนตรี ศิลปะ  

๒.๖ ดานการงานอาชีพ 

๒.๗ ดานภาษาไทย  

๑.๘ ดานสังคมศึกษา ศาสนา   

๓. ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบ 
VARK style และมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
และดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๔. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานจาก
ผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง 
๕. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒.๑ ดานภาษาอังกฤษ  

๒.๒ ดานคณิตศาสตร  

๒.๓ ดานวิทยาศาสตร 

๒.๔ ดานสุขศึกษาและพลศึกษา  

๒.๕ ดานดนตรี ศิลปะ  

๒.๖ ดานการงานอาชีพ 

๒.๗ ดานภาษาไทย  

๑.๘ ดานสังคมศึกษา ศาสนา   

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๒. ทุกกลุมสาระฯมีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงค
ที่ชัดเจนและปฏิบัติได 
๓. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนตั้งอยูระหวางสองวัด ทําใหนักเรียนมี
โอกาสไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ไดเขารวมในกิจกรรมอยางหลากหลายที่สงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๓. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๕. โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานกีฬา ๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทั้งศักยภาพ
และสุนทรียภาพดานกีฬา 
๓. นักเรียนไดรับโอกาสใหเขารวมการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 
๔. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๖. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่



๑๑๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนใฝรู ใฝ
เรียนและ ปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอาน 
๓. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
๕.๑ หองสมุด  

๕.๒ แหลงเรียนรูภาษาไทย  

๕.๓. แหลงเรียนรูภาษาตางประเทศ  

๕.๔. แหลงเรียนรูการงานอาชีพ 

๕.๕. แหลงเรียนรูสังคมศึกษา 
๕.๖. แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๕.๗. แหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

๕.๘. แหลงเรียนรูคณิตศาสตร 

๕.๙. แหลงเรียนรูศิลปะ 

๕.๑๐. แหลงเรียนรูแนะแนว  

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ หองพิเศษ
ตางๆเพ่ือใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อใหนักเรียนไดใช
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกาฯ 
มูลนิธิฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี 

 
๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 

๑) ดานคุณภาพผูเรียน 
จุดเดน 
 ๑. นักเรียนทุกคนไดรับการสแกนลายผิวทําใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 ๓. ดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหครูและ ผูปกครองไดเขาใจปญหาและไดรวมมือกันเพื่อแกปญหา
และพัฒนานักเรียนได 
 ๔. นักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนและรวมกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ 
 ๕. นักเรียนไดมีโอกาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขาสู AEC 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่แตกแยกมีปญหาทางครอบครัวซึ่งมีผลกระทบตออารมณ พฤติกรรม
ที่แสดงออก และสติปญญา ดังนั้นการแนะแนว ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 ๒. ควรพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะการคดิชั้นสูง การทํางาน
เปนทีม  
 ๓. โรงเรียนรับนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนสวนใหญจึงมีความรูพื้นฐานคอนขางต่ํา ดังนั้น 
โรงเรียนตองดําเนินกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาความรูของนักเรียนใหมากขึ้นและอยางตอเนื่อง 



๑๑๕ 
 

๒) ดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา จึงไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ 
และการพัฒนาบุคลากรทําใหมีโอกาสพัฒนาไดมากขึ้น 
 ๒. โรงเรียนมีแผนแมบทที่ชัดเจน ทั้งแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ป แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและ
แผนปฏิบัติการประจําป  มีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ชวยใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินงานทํา
ใหพัฒนาการจัดการศึกษาไดดียิ่งขึ้น 
 ๓. ครูไดจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวทาง Didactic Strategy และจัดทําแผนการสอนแบบ VARK 
STYLES และใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 ๔. บคุลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จริงจัง และมีภาวะผูนํา โดยครูทุกคนมี Best Practice อยางนอย 
๑ ชิ้นตอ ๑ ภาคเรียน ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนทั้งดานวิชาการและกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียน 
 ๖. ครูทุกคนมีแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๗. โรงเรียนจัดใหมีการอบรมสัมมนาทุกบายวันพุธ 
 ๙. โรงเรียน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความรวมมือกันเปนอยางดีทําใหการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหมสวนใหญมาจากตางจังหวัด จึงทําใหมีการโยกยายบอยจึงทําใหการสอนไม
ตอเนื่อง 
 ๒. ครูควรปฏิบัติงานพิเศษที่ไมใชการเรียนการสอนใหนอยลง ควรคืนครูสูหองเรียน เพื่อใหครูเหลานี้ได
พัฒนาการสอนอยางเต็มที่ 
  
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 ๒. โรงเรียนสงเสริมใหใชสื่อ Sky Cambridge ในการเรียนการสอน 
 ๓. โรงเรียนจัดหองเรียนแบบ Didactic Strategy เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู 
 ๔. โรงเรียนสงเสริมใหทุกกลุมสาระฯจัดปายนิเทศ ใหสอดคลองกับกิจกรรมสงเสริมการอาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนตองกํากับ นิเทศ ติดตามในทุกกิจกรรมอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 ๒. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนโดยทางสื่อตางๆใหหลากหลาย 
 ๓. โรงเรียนควรจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
 ๑. นักเรียนไดรับการสงเสริมตามศักยภาพของตนเอง 
 ๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีภาวะผูนํา 



๑๑๖ 
 

 ๓. โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรมีความเปนผูนําดาน ICT 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรพัฒนาดานคุณลักษณะท่ีพงึประสงค ๑๒ ประการควบคูกันไปดวยกันกับดาน ICT 
๕) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนสงเสริมดานการตานยาเสพติด แลไดเปนโรงเรียนมาตรฐานตานยาเสพติด (TRC) ของสภากาชาด
ไทย 
 ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนสากลและกาวสู
ประชาคมอาเซียน เชนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการตางๆอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 ๓. สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
 

๔. ความตองการและความชวยเหลือ 
 ๑. การสนับสนุนดานงบประมาณ และบุคลากรจากทุกหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 ๒. การสนับสนุนและความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานตนสังกัด 
 
 




