
๘๙ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑ 

ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๘๔ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๑,๘๒๗ ๑,๘๕๒ ๙๘.๖๕ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๗๙๑ ๑,๘๕๒ ๙๖.๗๑ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

๑,๘๒๓ ๑,๘๕๒ ๙๘.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑,๗๘๙ ๑,๘๕๒ ๙๖.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

๑,๗๖๑ ๑,๘๕๒ ๙๕.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๑,๗๘๐ ๑,๘๕๒ ๙๖.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๒) โครงการสถานศึกษาสีขาว  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๓) โครงการป้องกันแก้ปัญหา ยาเสพติด และเอดส์  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๔) โครงการโภชนาการและทุพโภชนาการ  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๕) โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพ  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๖) โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๗) โครงการส่งเสริมและแข่งขันความสามารถทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๘) โครงการกีฬามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 



๙๐ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการในกลุ่มสาระฯ ต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมดนตรีไทย/ดนตรีสากล กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายใน ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันชกมวย โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและเอดส์ ห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการห้องเรียนมีบทบาทหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า  และกล้าแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม จัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/ครูเวร ช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การอบรม ก ากับ ติดตามนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองตามโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอนจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในทุกกล่มสาระฯ  
ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย-ใจ และมีสุนทรียภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
โดยจัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะความสามารถของผู้เรียนในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬาอย่างต่อเน่ือง จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในทาง
ที่เหมาะสม จัดให้มีการทดสอบความสามารถของผู้เรียนในภาพรวมเป็นร้อยละของ
โรงเรียน 

 

   

 
การแสดงศิลปะมวยไทย 

 
ดนตรีไทย 

 
กิจกรรม กายบริหาร แอโรบิค 

 
การแข่งขันกีฬาภายใน 

 
ศิลปะมวยไทยจากวัสดุท้องถ่ิน 

 
นักเรียนแกนน า STOP TEEN MOM 

 
การแสดงนาฏศิลป ์



๙๑ 

มาตรฐานที่  ๒ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

   ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๑,๗๗๖ ๑,๘๕๒ ๙๕.๙๐ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

๑,๘๑๑ ๑,๘๕๒ ๙๗.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๑,๗๗๐ ๑,๘๕๒ ๙๕.๕๗ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑,๗๘๗ ๑,๘๕๒ ๙๖.๔๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทย  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)  
๒) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๓) โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมน าความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

(กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
๔) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๕) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๖) โครงการลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๗) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ม.๔  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ) 
๘) โครงการค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๙) โครงการส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๑๐) โครงการดอกรักอาสา พัฒนาโรงเรียน  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๑๑) โครงการดอกรักอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 



๙๒ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย
ก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งให้บูรณาการกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมรักษาดินแดน ยกย่องผู้กระท าความดี ธนาคารขยะ ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
และพลังงาน 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอนและจัดโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ โดยก าหนดพ้ืนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบโดยแบ่งพ้ืนที่ทุก
ห้องเรียนอย่างชัดเจน  นอกจากน้ีควรก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจนเพ่ือประเมินผลผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ในภาพรวมเป็นร้อยละของโรงเรียน 
 

 

  

 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 
ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร 

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 
กิจกรรมไหว้คร ู

 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร 

 
รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ : วันกตัญญู 

 
เวียนเทียนวันส าคัญทางศาสนา 



๙๓ 

มาตรฐานที่  ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ  
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู ้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๑,๖๙๑ ๑,๘๕๒ ๙๑.๓๑ ๒.๐๐ ๑.๘๓ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๑,๗๒๐ ๑,๘๕๒ ๙๒.๘๗ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑,๗๙๐ ๑,๘๕๒ ๙๖.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๑,๗๗๘ ๑,๘๕๒ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๓) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา) 
๔) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๕) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๖) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๗) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (ธนาคารโรงเรียน) 
๘) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้  (ห้องสมุด) 
๙) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๑๐) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์) 
๑๑) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ) 
๑๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๑๓) โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า  (งานห้องสมุด) 
๑๔) โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี  (งานพัฒนาส่ือ) 



๙๔ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  โดยให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการท างาน  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้
แหล่งเรียนรู้  ดังน้ี  ยอดนักอ่าน  ครอบครัวยอดนักอ่าน  ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา  
ค่ายห้องสมุดสัญจรสอนน้อง  ท่องโลกกว้าง  รักการอ่านเปิดโลกสู่อาเซียน  เทศกาล
อาหารสมอง  บรรณารักษ์อาสา  ประกวดมุมอ่านหนังสือในบ้าน  ห้องสมุดสู่ชุมชน  
รักการอ่านสืบสานวันส าคัญของไทย  ประกวดเรียงความ  แต่งค าขวัญ  แต่งเรื่อง
จากภาพ  วาดภาพ  ร้องเพลง  เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมคลินิกภาษา  ธนาคาร
โรงเรียน  การส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน  (กิจกรรม สอร.)  เป็นต้น 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอน  จัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มสาระฯ  ช่วยพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ผู้เรียน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดท าสมุดบันทึก
การอ่านของนักเรียนทุกคน  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างทั่วถึง 

 

   

 
บรรณารักษ์อาสา 

 
สัมภาษณ์นักท่องเท่ียว ณ วัดพระแก้ว 

 
สัมภาษณ์นักท่องเท่ียว ณ วัดพระแก้ว 

 
ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด 

 
ประกวดแข่งขันงานวันภาษาไทย 

 
สอบธรรมศึกษา 

 
ร้องเพลงลูกทุง่ 



๙๕ 

มาตรฐานที่  ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ  
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๑,๗๕๖ ๑,๘๕๒ ๙๔.๘๒ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑,๗๙๘ ๑,๘๕๒ ๙๗.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑,๗๕๑ ๑,๘๕๒ ๙๔.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔  ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๑,๗๘๕ ๑,๘๕๒ ๙๖.๓๘ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๒) โครงการพัฒนาการอ่าน  คิด  เขียนวิชาภาษาไทย  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๓) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรยีนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๔) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๕) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน าความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๖) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนทุกคน 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอน  จัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยให้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานและให้ผู้เรียนได้
ถอดบทเรียนสะท้อนความรู้ที่ได้รับ  ประเมินผู้เรียนในการใช้ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลใน
ภาพรวมเป็นร้อยละของโรงเรียน 
 
 

 
 

 
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
แฟชั่นโชว์จากวัสดุรีไซเคิล 

 
การน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

 
การน าเสนอผลงานนิทานการ์ตูน 

 
การน าเสนอผลงานรายวิชา IS 

 
ผลงาน “กรุงไทย ยุวาณิช 

 
การน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ 



๙๗ 

มาตรฐานที่  ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ  
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๒ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ 
 

พอใช้ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

  ๓ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๓) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาภาษาไทย  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๕) โครงการพัฒนาการอ่าน  คิด  เขียนวิชาภาษาไทย  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๖) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ม.๑-ม.๖  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๗) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
๘) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาสู่สากล  (กลุ่มสาระฯ 

ต่างประเทศ) 
๙) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๑๐) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน าความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๑๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 

 
 
 
 



๙๘ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ  ส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในหลายรูปแบบ  ได้แก่  พ่ีสอนน้อง  คลินิกภาษา  คลินิกคณิต  สอน
เสริมโดยคณะครูที่รับผิดชอบและเชิญวิทยากรจากหน่วนงานภายนอกเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เห็นเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  ร่วมกันวิเคราะห์แบบทดสอบเพ่ือให้น้ าหนักคะแนน
สัมพันธ์กับสาระที่สอน  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอน  จัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระฯ  
ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕  ในระดับดีมาก 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมและ
ต่อเน่ือง  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ควรมีการ
ประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  ประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อสอบ  
O-NET  เพ่ือน ามาสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ  เพ่ือหลอมรวมเป็นร้อยละของโรงเรียน 
 

  

 
สอนเสริมนักเรียน ๕ กลุ่มสาระฯ 

 
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน 

 
สอนเสริมนักเรียน ๕ กลุ่มสาระฯ 

 
สอนเสริมนักเรียน ๕ กลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

 
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน 

 
กิจกรรมงานห้องเรียนพิเศษ EIS 



๙๙ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ  
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

๑,๗๗๓ ๑,๘๕๒ ๙๕.๗๓ ๒.๐๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๑,๗๖๗ ๑,๘๕๒ ๙๕.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑,๗๖๔ ๑,๘๕๒ ๙๕.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๑,๗๗๗ ๑,๘๕๒ ๙๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๒) โครงการปลุกฝันปั้นดาว  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๓) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรยีนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๔) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๕) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๖) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกิจกรรมของผู้เรียน  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๗) โครงการวิชาการสร้างสรรค์  สานฝันเด็กศรีวิชัย  ED’OTOP ๒๐๑๔  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
ทุกกลุ่มสาระฯ  ส่งเสริมให้มีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้  นอกจากน้ีโรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการหารายได้ระหว่างเรียน  (สอร .)  
ในทุกกลุ่มสาระฯ  
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอน  จัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพที่สุจริตในทุกกลุ่มสาระฯ  ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งให้ประเมินผลทักษะในการท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ในภาพรวมเป็นร้อยละ
ของโรงเรียน 
 
 

  
 

 
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

 
การน าเสนอผลงานรายวิชา IS 

 
จ าหน่ายธูป เทียน ทอง 

 
แสดงผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน 

 
เรียนรู้การประกันภัยกับ คปภ. 

 
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

 
กิจกรรม สอร.  



๑๐๑ 

ด้านที ่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๗ 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวนนร./ครู 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ-เกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู ้

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๐๒ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวนนร./ครู 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานสากล  ๘  

กลุ่มสาระ ฯ 
๒) โครงการส่งเสริมการนิเทศ วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

๘  กลุ่มสาระ ฯ 
๓) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๔) โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน  (กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน) 
๕) โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๖) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน าความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

(กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๗) โครงการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
๘) โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๑๐) โครงการค่ายวิชาการ  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
๑๑) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๑๒) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๑๓) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ) 
๑๔) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๑๕) โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า  (งานห้องสมุด) 
๑๖) โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี  (งานพัฒนาส่ือฯ) 

 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นครูมืออาชีพ  ครูศึกษาวิเคราะห์  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยจัดการ
เรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  สนับสนุนครูได้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  
ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 
สร้างขวัญและก าลังใจในโอกาสต่างๆ  คัดเลือกครูเพ่ือให้เป็นครูดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ  
ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  หน่ึงแสนครูดี  มีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ครูอย่างต่อเน่ือง  พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ/นวัตกรรมและ ICT  เพ่ือจัดการเรียนรู้
พัฒนาสื่อนวัตกรรม  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน  จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้  มีการนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาครูทั้งระบบ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ช่วยพัฒนาคุณภาพครูให้มีมาตรฐาน
ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้น าผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

  

 
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 

 
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 

 
ศึกษาดูงานโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.ราชภัฏ 

 
ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

 
กิจกรรมวันคร ู

 
น านักเรียนร่วมเวียนเทียน 



๑๐๔ 

มาตรฐานที่  ๘ 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พรอ้มรับการ
กระจายอ านาจ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานสากล 

(งานพัฒนาบุคลากร) 
๒) โครงการส่งเสริมการนิเทศ  วิจัย  และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

(งานนิเทศภายใน/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
๓) โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 
๔) โครงการจัดจ้างบุคลากร  (กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ) 
๕) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ  ข้อมูลสารสนเทศ  และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตาม

มาตรฐานสากล  (งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ) 
๖) โครงการสารสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๗) โครงการจัดท าข้อมูลบุคลากร  (กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ) 
๘) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย  (งานสารสนเทศฯ) 

 
 
 



๑๐๕ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของการศึกษา ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละสายงานอย่าง
ชัดเจน  มีการประชุมเพ่ือรับทราบเรื่องราชการปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินการของผู้บริหาร  ส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้บริหารมีปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้แก่คณะครูและบุคลากร
อย่างทั่วถึง  เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลและลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากร 
 
 
 

        
 

 
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนท าดี 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลนักเรียน 

 
ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรี 

 
สร้างขวัญและก าลังใจนักเรียน 

 
มุฑิตาคารวะเจ้าอาวาสวัดฯ 

 
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 

 

 
การเลือกต้ังสภานักเรียน 



๑๐๖ 

มาตรฐานที่  ๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
๒) โครงการวันส าคัญทางศาสนาและสถาบัน  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๓) โครงการบริการวิชาการชุมชน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการศึกษา  เช่น  การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินของโรงเรียน  
ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างสม่ าเสมอ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืฯบาน  ชุมชน  และผู้ปกครอง  
ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง
ทุก  ๖  เดือน 
 
 

  

 

 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 
ร่วมประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
งานกตัญญู 

 
สวัสดีปีใหม่ 



๑๐๘ 

มาตรฐานที่  ๑๐ 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
๑๐.๒  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัดความสามารถ และความสนใจ 
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของ
ผู้เรียน 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๒) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน าความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

(กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๓) โครงการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
๔) โครงการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน  (กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน) 
๖) โครงการส่งเสริมการนิเทศ  วิจัย  และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถ่ิน  โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
(สาระท้องถ่ิน)  ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ  
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกณฑ์การจบ
หลักสูตรและก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน  หลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและความสนใจ  นิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างกัลยาณมิตร 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินการของสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐  
ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  
๘  กลุ่มสาระฯ  และน าไปจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
 
 
 

  

 
ค่ายภาษาจีน 

 
บรรณารักษ์อาสาสู่ชุมชน 

 
เสนอผลงานเศรษฐกจิพอเพียง 

 
ประกวดมิสรีไซเคิล 

 
น าเสนอผลงานรายวิชา IS 

 
ประดิษฐ์กระทง 

 
เสนอผลงานเศรษฐกจิพอเพียง 



๑๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่ง อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้รียน 

๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๒) โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพ  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๓) โครงการโภชนาการ  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๔) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๖) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา) 
๗) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๘) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๙) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๑๐) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (ธนาคารโรงเรียน) 
๑๑) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้  (ห้องสมุด) 
๑๒) โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี  (งานพัฒนาส่ือฯ) 
๑๓) โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า  (ห้องสมุด) 
๑๔) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๑๕) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๑๖) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ) 
๑๗) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 

 
 



๑๑๑ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้พัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการ  มอบหมาย
ให้ครูรับผิดชอบงานอาคารสถานที่แต่ละอาคาร  จัดนักเรียนเป็นเวรประจ าวันรักษา
ความสะอาดในห้องที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้น่าเรียนรู้  ครูมอบหมายภาระงานเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเองในการท ารายงานโครงงาน  จัดบริการน้ าด่ืมที่สะอาด  มีครูรับผิดชอบ
ดูแลงานโภชนาการและห้องพยาบาลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ สื่อ-นวัตกรรมให้เพียงพอ
และทันสมัยไว้บริการนักเรียน  ตลอดจนติดต้ังสัญญาณ  Wifi  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการนักเรียนเพ่ือสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรจัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  เพ่ือให้
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลในช่วงเวลาที่ว่างอย่างน้อยกลุ่มสาระฯ  ละ  
๑  ห้อง 
 
 
 

       

 
ธนาคารโรงเรียน 

 
ห้องสมุดโรงเรียน 

 

 
ลานธรรม 

 
บริเวณหน้าโรงเรียน 

 
ท าความสะอาดห้องเรียน 

 
ห้องสมุด 

 
ลานธรรม 



๑๑๒ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละหรือ
ระดับที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ๘  กลุ่มสาระฯ 
๒) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

ตามมาตรฐานสากล  (งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ) 
๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย  (งานสารสนเทศและเครือข่าย) 
๔) โครงการสารสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๕) โครงการจัดระบบควบคุมภายใน  (กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ) 
๖) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  (งานประกนัคุณภาพการศึกษาฯ) 
๗) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ๘  กลุ่มสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยยึดแนวทางตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นเกณฑ์มีการปรับตัวบ่งชี้เพ่ือก าหนดเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  คือ  อ่อนน้อมพร้อมความพอเพียง  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
มีค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงาน  มีการประเมินผล
การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นข้อมูลในการประเมิน  มีการติดตามตรวจสอบตามระบบควบคุมภายใน  น าผล
การประเมินทั้งภายในและภายนอกมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรจัดโครงสร้างระบบงานประกันคุณภาพให้สัมพันธ์กับงานแผนงาน
และสารสนเทศให้มีการท างานร่วมกัน  เพ่ือให้ทันเวลาในการจัดโครงการรองรับ
ความเสี่ยง 
 
 
 

   

 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 
ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม พบนักเรียน 

 
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 4 ฝ่าย 

 
การประเมินคุณภาพภายในจาก สพม.9 

 
การประเมินคุณภาพภายในจาก สพม.9 

 
การประเมินคุณภาพภายในจาก สพม.9 

 
การประเมินคุณภาพภายในจาก สพม.9 



๑๑๔ 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๓ 

สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า  (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
๓) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา) 
๔) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
๕) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
๖) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
๗) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (ธนาคารโรงเรียน) 
๘) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้  (ห้องสมุด) 
๙) โครงพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๑๐) โครงการบริหารจัดการโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๑๑) โครงการวันส าคัญทางศาสนาและสถาบัน  (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
๑๒) โครงการศรีวิชัยทัศนา  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๑๓) โครงการบริการวิชาการชุมชน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๑๔) โครงการพัฒนาบุคลากร  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๑๕) โครงการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๑๖) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  (กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน) 
 
 



๑๑๕ 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษา  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
ในการน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ
ร่วมกัน  นอกจากน้ียังได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น านักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน  ได้แก่  การศึกษาเรื่องอาชีพการปลูกชะอม  การแพทย์แผนไทย  
(การนวดแผนโบราณ  หมอยากลางบ้าน)  หัตถกรรม  การประกอบอาชีพโต๊ะจีน  
การเล่นหมากรุกไทย  การท าขนม  เป็นต้น  นอกจากน้ียังให้มีการเผยแพร่ความรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  ด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  
เชิญชวนผู้ปกครอง  ชุมชน  เข้ามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในโอกาสต่างๆ ได้แก่  
งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  นอกจากน้ียังน า
คณะครูและนักเรียนช่วยงานในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  อยู่เสมอ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษาในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึง  อาจก าหนดเป็นวันนัดพบเพ่ือการเรียนรู้
หรือจัดค่ายสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียน 
 

  

 
น าเสนองานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
น าเสนองานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หน่วยงานภายนอกเย่ียมชมผลงาน 

 
นักธุรกิจน้อย 

 
บรรณารักษ์อาสาสู่ชุมชน 

 
ตักบาตรพระสงฆ ์

 
หน่วยงานภายนอกเย่ียมชมผลงาน 



๑๑๖ 

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
๑) โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  (งานเศรษฐกิจพอเพียง) 
๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (กลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
๓) โครงการส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๔) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้  (งานห้องสมุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมใหก้ารพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมน าความรู้และเน้นการ
จัดการเรียนการสอนในเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม  ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดการซึมซับในการสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงและน ามาขยายผล  ครูแกนน าและนักเรียนแกนน าเป็นก าลังส าคัญ
ในการช่วยกันขับเคลื่อนจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมได้แก่  นิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการ  แสดงตนเป็นพุทธมาฆกะ  การแสดงธรรมของพระธรรมทูต  สวดมนต์
ประจ าสัปดาห์  ค่ายธรรมะ  สอบธรรมศึกษา  (พระสงฆ์สู่ห้องเรียน) บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน  บริจาคโลหิต  ธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย ได้แก่  การประกวดมารยาทไทย  (ไหว้สวย)  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการหารายได้ระหว่างเรียน  (สอร .)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  รักษาดินแดน  และท าบุญตักบาตร
เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  
ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดโครงการเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชน 
 

 

 
ตักบาตร 

 
น าเสนอผลงาน ณ ตลาดคลองผดุงฯ 

 

 
น าเสนอผลงาน ณ ตลาดคลองผดุงฯ 

 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 

 
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ EIS 

 
เรียนรู้ประชาธิปไตย : เลือกต้ัง 

 
ผลงานนักเรียน 



๑๑๘ 

ด้านที ่๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๕ 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดี
ข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ/๘ กุล่มสาระ) 
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน  (กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน) 
๓) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้  (งานห้องสมุด) 
๔) โครงการห้องเรียนสีขาว  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
๕) โครงการสถานสีขาว  ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข  (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

โครงการ/กิจกรรม  ทีส่่งเสริมใหก้ารจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนศรีวิชัยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่  พ่ีสอนน้อง  เพ่ือนช่วยเพ่ือน  กิจกรรมคลินิกภาษา  
คลินิกคณิตศาสตร์  การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ครูที่ปรึกษาสอดส่องดูแลนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมให้ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นนักเรียนที่ดีมีจิตอาสา 
ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕  ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างต่อเน่ืองและให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือน าไปจัดท าโครงการรองรับต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
จ าหน่ายธูป เทียน ทอง 

 
การแสดงมวยไทย 

 
เด็กดี V-Star 

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย 



๑๒๐ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
(๓๐ คะแนน) 

   ๓๐.๐๐ ๒๗.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๘๔ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

๑,๘๒๗ ๑,๘๕๒ ๙๘.๖๕ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๗๙๑ ๑,๘๕๒ ๙๖.๗๑ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๑,๘๒๓ ๑,๘๕๒ ๙๘.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑,๗๘๙ ๑,๘๕๒ ๙๖.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑,๗๖๑ ๑,๘๕๒ ๙๕.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

๑,๗๘๐ ๑,๘๕๒ ๙๖.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีค่านิยมที่พึงประสงค ์

   ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑,๗๗๖ ๑,๘๕๒ ๙๕.๙๐ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑,๘๑๑ ๑,๘๕๒ ๙๗.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑,๗๗๐ ๑,๘๕๒ ๙๕.๕๗ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
๑,๗๘๗ ๑,๘๕๒ ๙๖.๔๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

   ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 

๑,๖๙๑ ๑,๘๕๒ ๙๑.๓๑ ๒.๐๐ ๑.๘๓ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ  
ต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๑,๗๒๐ ๑,๘๕๒ ๙๒.๘๗ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑,๗๙๐ ๑,๘๕๒ ๙๖.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๑,๗๗๘ ๑,๘๕๒ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

๑,๗๕๖ ๑,๘๕๒ ๙๔.๘๒ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๑,๗๙๘ ๑,๘๕๒ ๙๗.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑,๗๕๑ ๑,๘๕๒ ๙๔.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๑,๗๘๕ ๑,๘๕๒ ๙๖.๓๘ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๕  ผู้มีเรียนความรู้ทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๒ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ 
 

พอใช ้

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   ๓ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 
มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน    
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๑,๗๗๓ ๑,๘๕๒ ๙๕.๗๓ ๒.๐๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 
๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๑,๗๖๗ ๑,๘๕๒ ๙๕.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑,๗๖๔ ๑,๘๕๒ ๙๕.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๒ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๑,๗๗๗ ๑,๘๕๒ ๙๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
(๕๐ คะแนน) 

   ๕๐.๐๐ ๔๙.๗๑ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค ์

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๓  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕  ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๒๖ ๑๒๘ ๙๘.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๒๘ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๓ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบก าหนด 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๔ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

    
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

  ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

    
๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

    
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๑๐ คะแนน) 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑๓  มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
(๕ คะแนน) 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดข้ึน 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
(๕ คะแนน) 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
หรือระดับ 

ที่ได้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๕.๑ จัดโครงสร้างกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
รวมทุกมาตรฐาน    ๑๐๐.๐ ๙๗.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
คะแนนรวมท้ังส้ินทุกมาตรฐานได้   ๙๗.๖๐  ระดับคุณภาพ  ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 

จ าแนกตามแต่ละด้าน  เป็นดังนี้ 
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

คะแนนรวมทุกมาตรฐานได้  ๒๗.๘๙ ระดับคุณภาพ ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 
๒) ด้านการจัดการศึกษา 

คะแนนรวมทุกมาตรฐานได้  ๔๙.๗๑ ระดับคุณภาพ ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

คะแนนรวมทุกมาตรฐานได้  ๑๐.๐๐ ระดับคุณภาพ ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

คะแนนรวมทุกมาตรฐานได้  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

คะแนนรวมทุกมาตรฐานได้  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ๕   ความหมาย ดีเย่ียม 


