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ค าน า 
 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการสํงเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให๎สามารถจัดการศึกษาได๎มีคุณภาพตามที่มาตรฐาน
ก าหนดไว๎ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต๎องจัดท างาน
งานประจ าปี เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน รวมทั้งเสนอตํอ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ สังกัดเทศบาลเมืองทุํงสง ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 
        
         โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน  1 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน  3 
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 24 
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    52 
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช๎      134 
รายชื่อคณะท างาน         144 
ภาคผนวก           154 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา่แพ  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 ตามที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ให๎จัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎น
สังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงตาราง สรุปผลได๎ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่

เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒  ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู๎น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู๎เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล๎อม 
ที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 4.50 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นผู๎เรียน

เป็นส าคัญ 
4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  5.00 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ทีเ่ป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น  
5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์   5.00 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎เรียนมีความรู๎และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสูํประชาคม

อาเซียน 
4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๑ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต   

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๒ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.50 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน๎น     4.50 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที ่๑๖ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและผู๎เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู๎ปกครองและชุมชน 
4.50 ดีเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 ดีเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 คําเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เทํากับ 4.75 มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีคําเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ข้ึนไป       ใชํ  ไมํใชํ 

 มีคําเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมํน๎อยกวํา 12 มาตรฐาน   ใชํ  ไมํใชํ 
 ไมํมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูํในระดับปรับปรุง    ใชํ  ไมํใชํ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ ต้ังอยูํ  เลขที่ ๒ ถนนทําแพใต๎ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุํงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๑๓๙๗ , http://www..thms.thungsong.com สังกัดเทศบาล 
เมืองทุํงสง  อ าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 27 ห๎องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ที่ดินของโรงเรียนจ านวน 1 แปลง ดังนี้ 
  1. เป็นที่ดินจ านวนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๑.๑ ตารางวา   
 2. ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 

  2.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   นายโชคดี  อ้ิววังโส   
         วุฒิการศึกษา ศษ.ม   สาขา   การบริหารการศึกษา 
  2.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  นางอรัญญา ธนาวุฒ ิ 

               วุฒิการศึกษา   ศษ.ม   สาขา  การบริหารการศึกษา 
3. ประวัติของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

    โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดทําแพ สร๎างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ 
ตามมติของสภาเทศบาลต าบลปากแพรกสมัยนายสมมํุง วิสุทธิธรรม เป็นนายกเทศมนตรี แบบครึ่งตึกครึ่งไม๎ ๒ ชั้น ๖ 
ห๎องเรียน (ทิศตะวันออก) 
    เปิดท าการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๗) จ านวน ๔ ห๎องเรียน มีนายไสว อินทรสุวรรณ เป็นครูใหญํ 
   ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เทศบาลได๎รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให๎สร๎างอาคารเรียน เพ่ิมตํอเติมไป
ทางทิศตะวันตกอีก ๖ ห๎องเรียน 
    ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เทศบาลแตํงตั้งนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล เป็นครูใหญํแทนนายไสว อินทรสุวรรณ 
ซึ่งย๎ายไปอยูํโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
   ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เทศบาลได๎รับเงินอุดหนุนจากระทรวงมหาดไทยให๎สร๎างอาคารเรียนตึกหลังที่  ๒  
แบบตึก ๒ ชั้น ๖ ห๎องเรียน(ครึ่งด๎านทิศเหนือ) ในสมัยนายแกน วงศ์สุรีย์ เป็นนายกเทศมนตรี 
   ปี พ.ศ.๒๕๒๑ โรงเรียนได๎เปิดสอนตามหลักสูตรใหมํ และเปิดสอนตั้งแตํ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได๎เปิดสอนชั้นเด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน ๑ ห๎องเรียน 
   ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนได๎รับอนุมัติจากกรมการปกครองให๎เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
รับนักเรียนตั้งแตํระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๒ ห๎องเรียน 
จ านวน ๙๐ คน 
   ปี พ.ศ.๒๕๔๐  เทศบาลได๎งบประมาณจากกรมการปกครอง สมัยพันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดม
ศักดิ์ เป็นนายกเทศมนตรี สร๎างอาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบตึก ค.ส.ล.๓ ชั้น ๑๘ ห๎องเรียน และเปิดใช๎เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ (ปัจจุบันคือ อาคาร ๑ ราชพฤกษ์)  
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เทศบาลมีค าสั่งแตํงตั้ง นายสุชีพ ด าสมาน ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท๎อน รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดทําแพ 

http://www..thms.thungsong.com/
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   ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ สมัยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง เป็นนายกเทศมนตรี ได๎รับงบประมาณสร๎าง
อาคารเรียน แบบ สน.ศท.๔/๑๒ จ านวน ๑ หลัง แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ปัจจุบันคือ อาคาร ๒ 
เฉลิมพระเกียรติ) โดยมีนานประภาส  ชูภักดี เป็นผู๎อ านวยการ 
  ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑  สภาเทศบาล 
เมืองทุํงสง มีมติให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ เป็นชื่อ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และให๎จัด
การศึกษาเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เทศบาลมีค าสั่งแตํงตั้ง นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต ผู๎อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลบ๎านนาเหนือ มาปฏิบัติหน๎าที่ต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุํงสง 
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล.๔ ชั้น (๖ ห๎องเรียน) จ านวน 
๑ หลัง แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ (ปัจจุบันคือ อาคาร ๓ รสสุคนธ์) 
  ในปีเดียวกัน โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (ปัจจุบันคือ อาคาร ๔ มณฑา/อเนกประสงค์)  
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียน แบบ สน.ศท.๔/๑๒ จ านวน ๑ หลัง แล๎ว
เสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ปัจจุบันคือ อาคาร ๕ อินทปัญญากร) 
  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เทศบาลมีค าสั่งแตํงตั้งให๎ นายโชคดี อ้ิววังโส รองผู๎อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลบ๎านนาเหนือ ชํวยปฏิบัติราชการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุํงสง และ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เทศบาลมีค าสั่งแตํงตั้งให๎ นายโชคดี อ้ิววังโส ผู๎อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ 
ชํวยปฏิบัติราชการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุํงสง 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะผู๎บริหาร น าโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี มี
แนวนโยบายให๎โรงเรียนขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได๎รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎เปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเปิด ๒ แผนการ
เรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๑ ห๎องเรียน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ๑ 
ห๎องเรียน 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) สภาเทศบาลเมืองทุํงสง มีมติให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชื่อ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียน แบบ สน.ศท.๔/๑๒ (สัญญาจ๎าง ๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดการจ๎าง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๑ หลัง แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ปัจจุบันคือ อาคาร ๖ พํูอมร-รัตนา) 

  ปีการศึกษา 2559 จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
นักเรียน จ านวน ๑,๐๑๘ คน บุคลากร ๖๔ คน และ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได๎ขยายแผนการเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ อีก ๑ แผนการเรียน คือ แผนศิลป์ทั่วไป 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา นายโชคดี  อ้ิววังโส วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา การ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 063-0808479 ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 28 ธันวาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  6 ปี   
 2.2  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหนํง)  จ านวน  2 คน 
   ๒.2.1  ชื่อ-สกุล นางอรัญญา  ธนาวุฒิ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาโทรศัพท์  081 – 1883588 e-mail:arunya_thanajim@hotmail.com รับผิดชอบฝุาย
วิชาการและฝุายบุคลากร 
   ๒.๒.2 ชื่อ-สกุล นางสาวพินัน รัตนสุภา วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 084 - 9600349 รบัผดิชอบฝาุยงบประมาณและฝุายบริหารทัว่ไป 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายโชคดี   อิว้วังโส 51 27 
ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 192 

2 นางอรัญญา   ธนาวุฒ ิ 53 22 
รองผู๎อ านวยการ

สถานศึกษา 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 180 

3 น.ส.พินัน   รัตสุภา 44 11 
รองผู๎อ านวยการ

สถานศึกษา 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน(แนะแนว) 

180 

4 นางกัลชนา พุทธศรี 54 24 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 108 

5 นางสุนีย์   สถิตย ์ 50 23 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู๎ ศิลปะ 108 

6 นางวิมล  อกัโขสวุรรณ 49 24 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 78 
7 นางนุชรี  รัตนบุรี 49 24 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 78 
8 นางอัจฉราพร  บุญสํง 56 24 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 78 
9 นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 50 24 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตาํงประเทศ 78 

10 น.ส.จุฑารัตน์  ประพฤติตรง 42 19 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. พื้นฐานการศึกษา สังคมศึกษา 78 
11 นางจรรยา  ชัยชนะ 48 19 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 78 
12 นางกัลยา  รักษพ์งศ์ 50 20 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 78 
13 นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย ์ 49 23 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 78 
14 นายพิชยั  จรูญรัตน์ 58 22 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 48 
15 นางสุกัญญา  บุญมาก 48 19 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 108 
16 นายสมนึก  คงทองจีน 53 17 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 48 
17 นายสวัส  รัศศรี 52 22 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพี 48 
18 นางพัชรี  ทุมมากรณ์ 45 20 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี 48 
19 นางชนินพร  อะหล ี 48 22 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 78 
20 น.ส.จรัสศรี  รัตนมาศ 43 20 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 120 
21 น.ส.ทัศนีย์  ยอดระบ า 41 16 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 78 
22 น.ส.ลภัสพร สุวรรณอาภรณ์ 58 20 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาตาํงประเทศ 78 
23 นายมงคล  กุมารจันทร ์ 58 37 ครูช านาญการ ป.กศ. - ศิลปะ 48 
24 นางสิรยา  ชายชาญ 42 14 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 48 
25 น.ส.สาริณี  จุฑาภวูดล 40 14 ครูช านาญการพิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชพี 78 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

26 นายสมเจตน์  ผวินวล 38 14 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 78 
27 น.ส.ปานจันทร์  กู๎เมือง 43 12 ครูช านาญการ ศป.บ. ทัศนศิลป์(เซรามิกส์) ศิลปะ 78 

28 นางกรรณิการ์  พลาโส 39 12 ครูช านาญการ ค.ม. การบริหารนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา ภาษาไทย 78 

29 นางวาสนา  ทองค าด ี 50 12 ครูช านาญการ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี 78 
30 นางนริสา  ทองค าด ี 48 12 ครูช านาญการ ค.บ. วัดผลการศึกษา ศิลปะ 78 
31 นายยุทธพร  ปานเมือง 42 12 ครูช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพี 78 
32 นางศิริญญา  ผิวนวล 37 12 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 48 
33 น.ส.อังศมุาลิน  พฤษชัยนมิมิต 44 12 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 78 

34 ดร.ปิลันธร  คงจุ๎ย 36 12 ครูช านาญการ ปร.ด 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาตาํงประเทศ 120 

35 นางนิตยา  ไชยทองรักษ ์ 34 10 ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 48 

36 นางปิยะตา  จิตตะนัง 34 8 ครูช านาญการ ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพี 68 

37 น.ส.อมรรัตน์ รัญจวนจิตต์ 34 6 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตาํงประเทศ 
78 

 
38 นางสุนันฑา  ศรีเทพ 34 6 ครู ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 42 

39 นางสาวภัทรยิา  รัตนพันธ ์ 35 13 ครูช านาญการ ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 42 

40 นางกัณติชา  นวลเปียน 37 13 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 78 

 
3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวสุทธกิานต์ อินทฤทธิ ์ 28 3 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว เทศบาล 
2 นางสาวราชาวดี  แซํอึ่ง 27 2 ค.บ.  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทศบาล 
3 นางสาวปาณิสรา  ทองเนื้อหา๎ 27 3 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาตาํงประเทศ เทศบาล 
4 นางสาววพิารัตน์ เย็นทัว่ 35 4 วท.ม.  วิทยาศาสตร์ศกึษา -ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทศบาล 
5 นางสาวปทุมศิริ  เขจร 28 4 วทบ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ การงานฯ  เทศบาล 
6 นางสาวนริศรา  หอมเกต ุ 26 1 ค.บ.  สังคมศึกษา สังคมศึกษา เทศบาล 
7 นางสาวขวญักมล  ภูมิเวทย์พงษ์ 25 1 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทศบาล 
8 นางสาววัลภา  ร าเทียมเมฆ 25 - ค.บ.  สังคมศึกษา สังคมศึกษา เทศบาล 
9 นายสมเกียรติ  ชิตเพชร 27 2 ค.บ.  สังคมศึกษา สังคมศึกษา เทศบาล 

10 นางสาวภิไลภรณ์  แสงราว ี 24 - ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย เทศบาล 
11 นางสาวขวญัชนก  กุลภักด ี 30 6 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา เทศบาล 
12 นางสาววริศรา  รัตนสุภา 24 - ศษ.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ เทศบาล 
13 นางสาวอัจฉรา  ค าแหง 27 2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย เทศบาล 
14 นางสาวสุภารัตน์  ศรีชํวย 27 - ค.บ. จิตวิทยา แนะแนว เทศบาล 
15 นางสาวอิสริยา  พริกเม็ดทอง 24 - ค.บ.  สังคมศึกษา สังคมศึกษา เทศบาล 
16 นางสาวชนากานต์ หนูนารถ 26 1 กศ.บ.  พลศึกษา สุขศึกษาฯ เทศบาล 
17 นางสาวมณีรัตน์  ขวัญสุย 26 - ศศ.บ.  บรรณารักษ์ ภาษาไทย เทศบาล 
18 นางสาวศุภารัตน์  อินทรแก๎วศร ี 28 5 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตาํงประเทศ เทศบาล 
19 นางสาวพรรณพร  สุขเกษม 24 - ค.บ.  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทศบาล 
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 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

1 นายสุวิทย์  เจรญิพงษ์ 60 ลูกจ๎างประจ า ป. 4 นักการ เทศบาล 
2 นายมานิตย์  นพกาศ 52 ลูกจ๎างทั่วไป มศ.3 นักการ เทศบาล 
3 นายจรูญ  พราหมชูบัว 44 ลูกจ๎าง ม.3 นักการ กรมสํงเสรมิฯ 
4 นางกัลยา  มณโีสตร 43 พนักงานจ๎างตามภารกจิ ปวส.บัญชี ธุรการ กรมสํงเสรมิฯ 
5 นางศิริพร  เลิศรัฐสมีา 43 พนักงานจ๎างตามภารกจิ ปวส.บัญชี ธุรการ กรมสํงเสรมิฯ 
 
 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู๎อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู๎อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. สายงานการสอน      

- ข๎าราชการ/พนักงานคร ู 1 29 7 - 37 
- พนักงานจ๎าง(สอน) - ๑8 ๑ - 19 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 1 47 8 - 56 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจ๎างตามภารกจิ 2 - - - 2 
- พนักงานจ๎างทั่วไป 2 - - - 2 
- ลูกจ๎างประจ า 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 
รวมท้ังสิ้น 6 47   11          -   ๖4 
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  3.4.12 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 7 12.5 17 
คณิตศาสตร์ 7 12.5 19 
วิทยาศาสตร์ 8 14.29 20 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 16.07 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 7.14 18 
ศิลปะ 6 10.71 19 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 12.50 19 
ภาษาตํางประเทศ 6 10.71 20 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2 3.57 14 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 56 100   
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คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
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การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ภาษาตํางประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 1048 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 7 184 184 347 50 

ม.๒ 7 121 118 239 34 

ม.๓ 7 123 114 237 34 

ม.๔ 3 44 56 100 34 

ม.๕ 2 23 46 69 34 

ม.๖ 2 18 40 58 29 

รวม 28 512 536 1,048 37 

รวมทั้งสิ้น 28 512 536 1,048 37 

 
อัตราสํวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ……18…. : ……1… เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย๎อนหลัง   ปีการศึกษา 2558 -  2560 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2558 - 2560 

ปี ก.ศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2558 - 2560 

ปี ก.ศ.2560 ปี กศ.2559 ปี กศ.2558 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
     5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 796 8 166 164 194 137 85 36 6 127 15.95 
2. คณิตศาสตร์ 796 7 278 199 137 90 55 16 14 85 10.68 
3. วิทยาศาสตร์ 796 2 101 133 146 198 119 64 33 216 27.14 
4. สังคมศึกษา ฯ 796 4 67 91 223 179 119 50 63 232 29.15 
5. ประวัติศาสตร์ 796 1 51 64 165 244 167 40 64 271 34.05 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

796 0 16 27 53 121 160 149 291 600 75.38 

7. ศิลปะ 796 1 51 57 706 146 165 154 116 435 54.65 
8. การงานอาชีพฯ 796 0 21 51 123 154 189 119 139 447 56.16 
9. ภาษาตํางประเทศ 796 30 205 170 112 91 83 39 66 188 23.62 

รวม 7164 53 956 956 1259 1339 1142 667 792 2601 36.31 
ร้อยละ 100 0.74 13.34 13.34 17.57 18.69 15.94 9.31 11.06 36.31 36.31 

 

 
 
 

31.78 

40.92 

38.52 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 2 

มัธยมฯ 3 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่

ได้ระดบั 3 ขึ้น
ไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 778 25 189 147 163 125 88 66 16 170 21.85 
2. คณติศาสตร ์ 784 38 232 162 121 76 79 35 41 155 19.77 
3. วิทยาศาสตร ์ 783 41 124 90 127 155 128 79 69 296 35.20 
4. สังคมศึกษา ฯ 784 9 86 93 126 156 156 78 80 314 40.05 
5.ประวัติศาสตร ์ 784 2 91 121 59 93 132 135 310 577 73.60 
6. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

784 3 20 32 59 93 203 135 310 577 73.56 

7. ศิลปะ 782 9 42 15 30 69 142 220 198 621 79.41 
8.การงานอาชีพฯ 781 12 31 27 98 165 78 109 193 444 56.85 
9. ภาษาตํางประเทศ 783 12 162 172 152 142 1,138 35 30 143 18.26 

รวม 7,043 151 977 859 935 1,074 1138 892 1,247 3,277 46.53 
ร้อยละ 100 2.14 13.87 12.20 13.27 15.25 16.16 12.67 17.71 46.53 46.53 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่

ได้ระดบั 3 ขึ้น
ไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 220 4 22 28 52 46 49 10 9 68 30.90 
2. คณติศาสตร ์ 220 0 41 41 51 38 26 13 10 49 24.50 
3. วิทยาศาสตร ์ 107 1 10 14 28 33 19 2 29 21 22.47 
4. สังคมศึกษา ฯ 220 0 0 7 16 57 94 34 125 140 63.63 
5.ประวัติศาสตร ์ 196 0 8 19 45 55 35 15 19 69 35.20 
6. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

220 2 8 4 8 11 35 58 90 183 83.18 

7. ศิลปะ 220 1 5 8 8 24 64 68 42 174 79.09 
8.การงานอาชีพฯ 218 0 2 3 14 16 23 31 129 183 83.94 
9. ภาษาตํางประเทศ 220 4 52 41 46 31 26 15 5 46 20.90 

รวม 1,841 12 148 105 268 311 371 246 316 933 50.68 
ร้อยละ 100 0.65 8.04 8.16 14.56 16.89 20.15 13.36 17.16 50.67 50.68 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่

ได้ระดบั 3 ขึ้น
ไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 214 1 3 15 24 20 86 30 35 151 70.56 
2. คณติศาสตร ์ 216 5 35 40 26 33 32 13 22 67 31.02 
3. วิทยาศาสตร ์ 65 0 2 28 22 7 5 1 0 6 9.23 
4. สังคมศึกษา ฯ 216 3 5 0 25 88 60 20 16 96 44.44 
5.ประวัติศาสตร ์ 160 4 8 20 24 58 32 9 5 46 28.75 
6. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

211 2 0 0 1 0 10 33 165 208 98.58 

7. ศิลปะ 215 0 0 0 1 3 25 41 127 193 79.77 
8.การงานอาชีพฯ 216 4 2 3 5 14 45 70 73 188 87.04 
9. ภาษาตํางประเทศ 212 0 8 28 54 49 34 17 22 73 34.43 

รวม 1,725 19 63 134 182 272 329 234 465 1,028 59.50 
ร้อยละ 100 1.10 3.65 7.77 10.55 15.77 19.08 13.56 26.96 59.60 59.60 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

   6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 45.63 20.49 29.90 - - 

ระดับจังหวัด 49.51 26.72 32.76 - - 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 44.79 22.12 30.14 - - 

ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 - - 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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   6.1.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.81 45.63 2.82 

คณิตศาสตร์ 22.56 20.49 -2.07 

วิทยาศาสตร์ 32.42 29.90 -2.52 

สังคมศึกษา 45.15 - - 

ภาษาอังกฤษ 26.34 - - 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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  6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
    6.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 44.49 18.39 24.30 32.75 20.96 

ระดับจังหวัด 51.27 25.18 26.25 35.89 27.02 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 43.43 19.05 25.91 31.33 22.70 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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   6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
            ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.71 44.49 -5.22 

คณิตศาสตร์ 19.93 18.39 -1.54 

วิทยาศาสตร์ 27.85 24.30 -3.55 

สังคมศึกษา 36.03 32.75 -3.28 

ภาษาอังกฤษ 23.31 20.96 -2.35 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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    6.2.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู๎จักดูแล
ตนเองให๎มีความปลอดภัย 

1,048 100 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชํน สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,048 100 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองทางรํางกาย/เรียนรํวม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนที่มปีัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 8 0.76 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐ 53 5.06 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 5 0.48 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
                                          มัธยมศึกษาตอนต๎น 218 98.20 
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย 54 100 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

1,048 99.52 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 1,048 99.52 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,048 99.52 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 1,048 99.52 
๑๕. จ านวนนักเรี ยนที่ มีบันทึกการเรียนรู๎ จากการอําน และบันทึ กการสืบค๎น 

จากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 
1,048 99.52 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการสื่อสารตามที่ก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

1,048 99.52 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,048 99.52 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการแก๎ปัญหาตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,048 99.52 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,048 99.52 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,048 99.52 

หมายเหตุ: ร๎อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 4 หลัง 
๒. อาคารประกอบ 1 หลัง 
๓. ห๎องน้ า/ห๎องส๎วม (แยกสํวนและอยูํในอาคารเรียน – อาคารประกอบ) 30 จุด 
4. สนามกีฬา 1 จุด 
5. ลานกิจกรรม 1 จุด 

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจํายเงินรายได๎สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได๎ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู๎อุทิศให๎แกํสถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได๎จากการรับจ๎างและท่ีได๎จากการจ าหนํายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได๎จากการแสดงหรือกิจกรรมตํางๆ 
   4.  เงินที่ได๎จากการเรียกเก็บเป็นคําบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได๎จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได๎รับ 
       ประโยชน์จากการใช๎ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได๎จากจ าหนํายจํายโอนทรัพย์สินบุคคล ได๎รับประโยชน์     
       จากการใช๎ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได๎สถานศึกษา 
   8. รายได๎อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 

25,000          

 
 
 
 
 

88 
----‘jlk;jl55 

555 

ข. รายได๎ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให๎สถานศึกษา และเงินที่ได๎รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให๎สถานศึกษา จากเงินรายได๎ของ 
        องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเอง 

- - 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให๎สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได๎รับจากเงินอุดหนุน คําอาหารกลางวัน,คําใช๎จําย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู๎สูํประชาคม
อาเซียน, ในการซํอมแซมอาคารเรียน ฯลฯ 

 
 

394,600     

 
 

383,840 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น (คําปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 
 

463,500                

- 
 
 
 

463,500 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 คํารายหัวสํวนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 คําเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 คําหนังสือเรียน 
3.1.5 คําอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  

 
 

3,149,000 
126,167 
422,380 
816,497 
396,705 
828,758 

 
 

3,031,372.27 
126,167 
406,700 
798,980 
364,870 
731,537 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 
รวม 6,622,607 6,306,966.27 

 
หมายเหตุ : ข๎อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณลําสุด 
 
 รายรับสูงกวํารายจําย     จ านวน  315,640.73     บาท 
 เงินรายได๎สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2560  จ านวน  1,149,343.40  บาท 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรประมาณ ๑,๔๕๘ คน บริเวณ
ใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ ชุมชนทําแพเหนือ,ทําแพใต๎ ชุมชนรอบๆในเขตเทศบาลเมืองทุํงสง  เชํน ชุมชนบ๎าน
ในหวัง ชุมชนบ๎านนาเหนือ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ๎างท าสวน สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  นอกจากนี้ยังมี
ชุมชนเขตบริการ เชํน ต าบลถ้ าใหญํ ต าบลนาหลวงเสน ต าบลชะมาย เป็นต๎น ประเพณีที่ส าคัญได๎แกํ ประเพณีบุญ
เดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีรดน้ าขอพรผู๎ใหญํ 

8.2  ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ต่ ากวําปริญญาตรี   อาชีพหลัก คือ รับจ๎าง , เกษตรกร สํวน
ใหญํนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 40,000 – 60,000 บาท 

8.3  โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ  เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุํงสง ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ

จากเทศบาล ในการบริหารจัดการศึกษา  มีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนได๎ศึกษา เชํน วัดทําแพ ศูนย์ลดโลกร๎อน
เทศบาลเมืองทํุงสง  น้ าตกโยง สวนพฤกษาสิรินธร ศาลเจ๎าแมํกวนอิม ถ้ าตลอด โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งอยูํติดกับวัดทํา
แพ นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาได๎รํวมเรียนรู๎กับสถานศึกษาอ่ืนๆ เชํน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (มทร.) ในการจัดการศึกษาในโครงการเรียนรํวม วิทย์– คณิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต๎ 
(เอสเทค) นอกจากนี้ชุมชนยังให๎การสนับสนุน โดยให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษา เชํน สามารถน าภูมิปัญญาใน
ท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการศึกษา เชํน โครงการสํงเสริมอาชีพตํางๆ ข๎อจ ากัด : ด๎านความพร๎อมอ่ืนๆยังมีน๎อย เพราะ 
เพ่ิมปรับนโยบาย ในระดับมัธยมศึกษา และขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไมํกี่ปีการศึกษา ยังต๎องพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ถ๎าด าเนินการตามหลักสูตรอ่ืนๆให๎ใสํหลักสูตรอ่ืนๆ ด๎วย ) โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวน
สาระการเรียนรู๎และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 

    9.1 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 6 6 6 4 4 4 
คณิตศาสตร ์ 6 6 6 4 4 4 
วิทยาศาสตร ์ 6 6 6 6 6 - 
  - ฟิสิกส ์ - - - 3+4 8 6 
  - เคม ี - -  3+4 8 6 
  - ชีววิทยา - - - 3+4 8 6 
  - วิทยาศาสตร์กายภาพ - -  6 3 - 
สังคมศึกษา 6 6 6 4 4 4 
  - ประวัติศาสตร ์ 2 2 2 2 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 4 2 4 2 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 28 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให๎กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เทํากับ 1,200 ชั่วโมง  
   แผนการเรียน/จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่โรงเรียนเน๎นเป็นพิเศษ 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  10.1 ห๎องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๗๒ ตารางเมตร หนังสือในห๎องสมุดมีจ านวน 6 ,000 เลํมมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให๎บริการ การสืบค๎นหนังสือและ การพัฒนาระบบ การยืม -คืน มีจ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุด เฉลี่ย 
460 คน ตํอปี 
   10.2 ห๎องปฏิบัติการทั้งหมด 13  ห๎อง จ าแนกเป็น 

1) ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   2       ห๎อง 
2) ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน  2 ห๎อง 
3) ห๎องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ   จ านวน  1 ห๎อง 

  4) ห๎องศูนย์วิทยาศาสตร์    จ านวน   1 ห๎อง 
  5) ห๎องศูนย์คณิตศาสตร์    จ านวน   1 ห๎อง 
  6) ห๎องศูนย์สุขศึกษาพลศึกษา   จ านวน   1 ห๎อง 
  7) ห๎องศูนย์ภาษาไทย    จ านวน   1 ห๎อง 
  8) ห๎องศูนย์คหกรรม    จ านวน   1 ห๎อง 
  9)  ห๎องศูนย์สังคมศึกษา    จ านวน   1 ห๎อง 
  10)  ห๎องคอมพิวเตอร์กราฟิก    จ านวน   1 ห๎อง 
  10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 68. เครื่อง จ าแนกเป็น 
  1)  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน และการสืบค๎น  จ านวน   60       เครื่อง 
  2)  ใช๎เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน    8        เครื่อง 
       
  10.4 แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี/คน 
๑. 
๒. 

ห๎องสมุด 
ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ แตํละกลุํมสาระ 

1,600 
200 

 
  10.5 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 

อุทยานแหํงชาติน้ าตกโยง 
วัดทําแพ 
พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ 
ศูนย์การเรียนรู๎ลิเกปุา 

คลองทําแพ 

8 
40 
2 
4 

70 
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   10.6 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎  
           แกํครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

นางดวง  วังบุญคง 
นายสมพงศ์  จันทร์เพชร   
นางจรัสโฉม  บุญเขียว 
อ.ดวงใจ   พูนผล 
อ.สุดารัตน์  จันทร์ฉาย 
อ. ประไพพรรณ  รัตนพันธ์ 
อ.อัมพร  รัตนมุสิก 
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล ฝุายสิ่งแวดล๎อม 
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 
พระครูอินทปัญญากร 
พระครูจารุวรรณโสภิต 

- การแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านลิเกปุา 
- การท าขนม 
- ประดิษฐ์กระเป๋าพลาสติก 
- การจีบผ๎า ในโอกาสตํางๆ 
- การจีบผ๎า ในโอกาสตํางๆ 
- การจีบผ๎า ในโอกาสตํางๆ 
- หลักสูตรท๎องถิ่น (คลองทําแพ) 
- สิ่งแวดล๎อม 
- สิ่งเสพติด 
- สุขภาพฟัน / ปาก 
- คุณธรรม 
- คุณธรรม 

4 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

20 
2 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  11.1 ผลงานดีเดํน ด๎านกีฬา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. เด็กหญิงลัลนา  ธาราฤดี 
 
 
2. นางสาวนัฏฐกมล  ชัยเดช 
 
 
3. นายสิทธิพงษ์  เกตุแก๎ว 
 
 
4 นางสาวสุวิมล  พราหมชูบัว 
 
5.นายสิทธิพงษ์  เกตุแก๎ว 

 
ยุวชนทีมชาติไทยเข๎ารํวมแขํงขันเทนนิส
รายการ World Junior Tennis Final 
2017 
เหรียญทองประเภทเดิน 5,000 เมตร  
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย
และนานาชาติชิงถ๎วยพระราชทาน ครั้งที่ 63 
เหรียญทองแดง ประเภททุํมน้ าหนัก 
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย
และนานาชาติชิงถ๎วยพระราชทาน ครั้งที่ 63 
ตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยเข๎ารํวมแขํงขัน 
The2 Asian Atheletics Championship  
ตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยเข๎ารํวมแขํงขัน 
The2 Asian Atheletics Championship  
 

 
สมาคมลอนเทนนิสแหํงประเทศ
ไทย 
 
สมาคมกีฬาแหํงประเทศไทย 
 
 
สมาคมกีฬาแหํงประเทศไทย 
 
 
สมาคมกรีฑาแหํงประเทศไทย 
 
สมาคมกรีฑาแหํงประเทศไทย 

 

  11.2 ผลงานเดํน ด๎านวิชาการ 
    11.2.1 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวญาสุมินทร์ เพ็งจันทร์ 
2. นางสาวณัฐณิชา  ทิพยรส 
3. นางสาวบุศรา  ศรีภูมราช 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงงานภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 
 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  

 
   11.2.2 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวนภารัตน์  คงทน 
2. นางสาวเมธาวี  ศาลางาม 
3. นายปิยะ  จันทวงศ์ 

 
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 
 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  
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  11.2.3 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวธนพร  การุญ 
2. นางสาวนันทวัน  มาศรักษา 
3. นางสาวศุภัทรธิดา  ไชยทอง 

 
รางวัลชนะเลิศ  
งานประดิษฐ์ร๎อยมาลัย ระดับ ม.4-ม.6 
 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวชนกานตร์  เดชาพงษ์ 
2. นางสาวฐิติยา  เสียงด ี
3. นางสาวอัญชิษฐา  ศรีรักษา 

 
รางวัลชนะเลิศ  
งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.4-ม.6 
 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี 

 
  11.2.4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. เด็กหญิงณัฐวดี หนูหนอง 
2. เด็กชายนักรบ สวัสดิผล 
3. เด็กหญิงประภัทร์พร  หมายดี 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.3 
 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  

 
  11.2.5 กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวบุษยา  แสงทอง 
2. นางสาวอรอุมา  ชอบท ากิจ 
3. นางสาวอารีญา  ฤทธิ์วรุณ 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ ม.4-ม.6 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  

 
  11.2.6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นางสาวฐิฌากร  เส๎งสุย 
2. นายปิยวิทย์  เทพอักษร 
3. นางสาวอัญธการ์  จิตบรรจง 

 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
โครงงานศิลปะ ระดับ ม.4-ม.6 

 
เมืองคนดีวิชาการ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานี  
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 11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได๎รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอยํางการปฏิบัติ  
          (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเรจ็ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 โครงการอนุรักษ์คลองทําแพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ 
 
 
 

การรักษาระบบนิเวศคลองทําแพการดูแลฝายชะลอ
น้ า การลดการใช๎พลังงาน การคัดแยกขยะ พบวําอยูํ
ในระดับดีมาก (x  =3.84) ซึ่งถือวําเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
แสดงให๎เห็นวําผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ในการ
ปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมถือวําบรรลุเปูาหมายที่
วางไว๎  
-นักเรียนจ านวน 70 คน รํวมกันปลูกหญ๎าแฝกเพ่ือ
ปูองกันการพังทลายของตลิ่ง มีผักกูด ตะไคร๎ บอล
หอม ไว๎ส าหรับบริโภค และมีพันธุ์ปลาในคลองให๎
เพ่ิมจ านวนมาก ถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอศาสนาประจ าชาติไมํต่ ากวํา
ระดับมาก ร๎อยละ (x =4.10)คิดเป็นร๎อยละ 82.8 
ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมถือวําบรรลุเปูาหมาย
ที่วางไว๎ 

 

 
๑1.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได๎แกํ  
  1. โครงการอนุรักษ์คลองท่าแพ 
    วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือรักษาสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศวิทยาคลองทําแพ  
    กิจกรรม 
             - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักเรียนอนุรักษ์คลองทําแพดูแลฝาย 
             - กิจกรรมผักสวยริมคลอง น้ านอง มีปลาถวายเพื่อแมํ 
             - กิจกรรมลดพลังงานเพื่อโลกของเรา 
   ผลการด าเนินงาน 
             - การรักษาระบบนิเวศคลองทําแพการดูแลฝายชะลอน้ า การลดการใช๎พลังงาน การคัด
แยกขยะ พบวําอยูํในระดับดีมาก (x =3.84) ซึ่งถือวําเป็นสิ่งที่ดี เพราะแสดงให๎เห็นวําผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ใน
การปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎  

             - นักเรียนจ านวน 70 คน รํวมกันปลูกหญ๎าแฝกเพ่ือปูองกันการพังทลายของตลิ่ง มีผักกูด 
ตะไคร๎ บอลหอม ไว๎ส าหรับบริโภค และมีพันธุ์ปลาในคลองให๎เพ่ิมจ านวนมาก ถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
             - มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมนักเรียนจ านวน 920 คนชํวยกันประหยัดพลังงานในการท า
กิจกรรมตํางๆ เชํน ประหยัดน้ า ปิดไฟ ปิดพัดลมท าให๎คําไฟฟูาของโรงเรียนลดลง ถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
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  2. โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ 
      - กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน 
    วัตถุประสงค์ 
              - เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอศาสนา และวัฒนธรรมประจ าชาติ 
     ผลการด าเนินงาน 
              - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอศาสนาประจ าชาติ ไมํต่ ากวํา ระดับมาก ร๎อยละ (x =4.10)  
คิดเป็นร๎อยละ 82.8 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2559 
 ๑2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒  ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู๎น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู๎ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล๎อม  
เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น  

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์   4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎เรียนมีความรู๎และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสูํประชาคมอาเซียน 4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๑ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต   

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๒ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู๎เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน๎น     5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๖ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและผู๎ เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครองและชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม  

  

* ให๎ระบุคําเฉลี่ยคะแนนที่ได๎  
**  ให๎ระบุระดับคุณภาพ ได๎แกํ ดีมาก ดี พอใช๎ ควรปรับปรุง และ ต๎องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให๎ระบสุรุปผลการประเมิน ได๎แกํ ได๎มาตรฐาน และ ไมํได๎มาตรฐาน  
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จุดเด่น 
  ผู้เรียน มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ ไมํน าทรัพย์สิน
ของผู๎อื่นมาเป็นของตนผู๎เรียน มีความกตัญญูกตเวทีรู๎จักแบํงปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู๎ อ่ืน และเพ่ือสํวนรวม รู๎จัก
ประหยัดใช๎ทรัพย์สิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา นิยมไทยและเห็นคุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทยเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท๎องถิ่น  มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผู๎เรียนมีความรู๎มีความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรํวมในฐานะ
พลเมืองอาเซียนผู๎เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาอาเซียนผู๎เรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ๎าน และทักษะอาชีพ มีทักษะในการจัดการและท างานด๎วยความพากเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎มีเจตคติความรู๎สึกที่ดีตํอ
อาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความสามารถในการคิดและความสามารถในการปรับตัวและอยูํ
รํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข สามารถแก๎ปัญหาความขัดแย๎ ง มีทักษะในการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการ
เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล มีสุขภาพกายมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศรวมทั้งเห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจกล๎าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งยังมีความสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและสถานศึกษา 
   ครู มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความรู๎ ความ
เข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีการศึกษา วิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข๎าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู๎น าทางวิชาการรวมทั้งมีความสามารถใน
การบริหารงานอยํางมีคุณภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียน ควรก าหนดวิธีการที่จะท าให๎ผู๎เรียนมีความตระหนักในการเข๎าเรียน และรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไมํลอกการบ๎าน กล๎าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู๎อ่ืนมีความสามารถในการคิด พิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางสังเคราะห์ คิดอยํางสร๎างสรรค์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ การคิดวางแผนท างานอยํางเป็นระบบและวางแผนการท างานที่มีการท างานครบ
ตามล าดับขั้นตอน จนกระทั่งสามารถสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งสํวนที่ดีและสํวนที่มี
ข๎อบกพรํอง นอกจากนี้สามารถปรับปรุงงานและพัฒนาผลการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย ควรเน๎นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ และคิดอยํางเป็นระบบ โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนเพ่ือให๎สามารถสํงเสริมการคิดดังกลําว 
ควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ และสรุปได๎ด๎วยตนเองและมีความรู๎สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ รวมทั้งรู๎จักประโยชน์และโทษของการใช๎อินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
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สถานศึกษาควรน าผลจากความพึงพอใจตํอ ผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการคิดความสามารถในการแก๎ปัญหาและ
สํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ 
  ครู มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีความรู๎ ความ
เข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีการศึกษา วิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานใต๎ภาระข๎อจ ากัด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง สื่อ/อุปกรณ์ ด๎านเทคโนโลยี มีข๎อจ ากัดด๎าน
อาคารสถานที่และที่ส าคัญ คือ ข๎อจ ากัดทรัพยากร (ผู๎เรียน) ที่เป็นสถานศึกษาที่ให๎โอกาสทางการศึกษา ทั้งเรื่อง
ความยากจน , ครอบครัวอยําร๎าง , และการอํานออกเขียนได๎ เป็นต๎น 
 
ข้อเสนอแนะ  
  ๑. ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาด๎านความรู๎และทักษะตามหลักสูตร ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํม
สาระการเรียนเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   จัดกิจกรรมสํงเสริมด๎าน
วิชาการ  การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   

๒. ครูควรได๎รับการสํงเสริมในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์  ด๎านบูรณาการ  จัดมุมสาระ
การเรยีนรู๎ภายในศูนย์การเรียนรู๎และวิเคราะห์จัดหาสื่ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ  จัดปูายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  
โดยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม  และแสดงความคิดเห็น  โดยสอดคล๎องกับแผนการสอน และเป็นปัจจุบัน ครูรํวมกิจกรรม
กับผู๎ปกครองและชุมชนอยํางสม่ าเสมอ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใช๎เทคโนโลยี มีบทบาทตํอการจัดการเรียนรู๎ 
  ๓.  ผู๎บริหารทุกฝุายควรมีสํวนรํวมในการจัดการตรวจสอบ  ติดตาม  มีการนิเทศ การจัดท าแผนโครงการ
นิเทศการเรียนการสอน กิจกรรมสํงเสริมหลักสูตร การใช๎สื่อ การวัดผลประเมินผล จัดให๎มีสื่อ สารสนเทศทุกรูปแบบ
ที่เหมาะสมเพียงพอและเอ้ือตํอการเรียนรู๎  สํงเสริมและให๎ก าลังใจ  ในการปฏิบัติงาน  สํงเสริมให๎บุคคลากรมีโอกาส
ศึกษาตํอ  หรือเข๎ารับการอบรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพในทุกด๎าน 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑3.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที่ ๑   ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.68 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๒   ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.81 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๓   ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง                    10.00 9.44 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๔   ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 4.76 ต้องปรับปรุง 

ตัวบํงช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น

สังกัด 5.00 3.59 พอใช๎ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตวับํงช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อสํ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๒   ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 77.38 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 77.38 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไมํรับรอง 
กรณีท่ีไมํได๎รับการรับรอง  เนื่องจาก ตัวบํงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนได๎คะแนนทดสอบระดับชาติอยูํ
ในระดับปรบัปรุง 
ข้อเสนอแนะ  
 หลังจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ ได๎รับหนังสือแจ๎งจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับปรับปรุง)เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนตามกระบวนการเพ่ือขอการรับรองคุณภาพจาก สมศ. และโรงเรียนได๎รับการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เมื่อ 27 มกราคม 2557 
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13. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 13.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
     โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ สังกัดเทศบาลเมืองทุํงสง จัดโครงสร๎างการบริหารงานงาน เป็น 4 ฝุาย 
คือ ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหารบุคลากร ฝุายบริหารงบประมาณ และฝุายบริหารทั่วไป ทั้งนี้ ผู๎บริหารพยายามใช๎
แนวทางการบริหารแบบผสมผสานตามบริบทของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายในทุกระดับ โดยด าเนินการด๎านแผนงานและภารกิจที่
เกี่ยวข๎อง 

  สํวนหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของของสถานศึกษาก็มีความจ าเป็นที่จะต๎องยึดอุดมการณ์ของการ
พัฒนา ทั้งนี้สถานศึกษามองเห็นความส าคัญในเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 โดย
พยายามที่จะจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ สังคมบูรณาการในการสร๎างคุณภาพชีวิต และการ
ปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 

 อนึ่ง การบริหารจัดการที่ดีสถานศึกษาจะต๎องด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยสรุปคือต๎องจัด
การศึกษาทุกระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและ
เยาวชนในท๎องถิ่น การบูรณาการวิถีชีวิตให๎อยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์และมีความสุขที่ยั่งยืน สอดคล๎องกับความ
ต๎องการ และพยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาให๎มากขึ้นตามล าดับ 

 การเรียนรู๎และประสบการณ์ ของผู๎บริหาร ถือเป็นต๎นทุนและภูมิคุ๎มกันที่จะน าองค์กรให๎ก๎าวหน๎า ต๎องใช๎
ทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดทั้งการมีความมุํงมั่น ตั้งใจ การมีสํวนรํวมและทีมงานที่ดี เพ่ือพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสุดท๎ายสถานศึกษาจะต๎องมีระบบประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น ความส าคัญของการพัฒนาทั้งมวล 
คือ การสํงเสริมการศึกษาที่มีสองด๎านใหญํ ๆ คือ ด้านความรู้ เพ่ือใช๎ประกอบการท างาน ด้านคุณธรรม เพ่ือใช๎
เกื้อหนุนการด ารงชีวิต นี่คือภารกิจและบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎บริหารสถานศึกษาที่เป็นเปูาหมายสูงสุด 
คือ ต๎องรักองค์กร ดังข๎อความ “รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกเรา รักเขา
(บุคลากร) เหมือนรักตนเอง” 

  ในขณะเดียวกันบุคลากรทุกคน ทุกฝุาย จะต๎องมีความรํวมมือ และมีความพยายามในการขับเคลื่อน
องค์กร โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และเป็นแบบอยํางที่ดี เพ่ือผลิตศิษย์ที่ดีมีคุณภาพและสร๎างสรรค์
องค์กรให๎มีความก๎าวหน๎าตํอไป 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

      
 

              
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผู้อ านวยการ 

บริหารวิชาการ บริหารทั่วไป บริหาร
งบประมาณ 

บริหารบุคลากร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
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 ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาครูสูํมืออาชีพ  ผู๎เรียนมีวินัย ใสํใจหาความรู๎  ควบคูํเทคโนโลยี  มีสุนทรียภาพ  สืบสานประเพณีท๎องถิ่น สร๎าง
คุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดมั่นประชาธิปไตย  จัดสภาพแวดล๎อมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ เน๎นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมี
สํวนรํวมและมุํงพัฒนาการศึกษาสูํประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจ 

1. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยการมีสํวนรํวม 
2. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเต็มเปี่ยมด๎วย

จรรยาบรรณ 
3. สํงเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และคํานิยมอันดี

งานบนพื้นฐานความเป็นไทย 
4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. สํงเสริมการจัดกิจรรมเพ่ือมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
6. พัฒนาผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
7. พัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม  สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี 
8. จัดแหลํงการเรียนรู๎ สาธารณูปโภคให๎เพียงพอ  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
9. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับสังคมอาเซียน 

    10.รักษามาตรฐานสถานศึกษาสูํความเป็นมาตร 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผู๎เรียน 

1.1  สํงเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมอันดีงามบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 

1.2  สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

1.3  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.4  สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ฝุายวิชาการ 
- ฝุายบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

2.1  พัฒนาผู๎เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและเต็มเปี่ยมด๎วยจรรยาบรรณความเป็นครูท๎องถิ่น 

- ฝุายบุคลากร 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผู๎เรียน 

3.1  สํงเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

3.2  สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

3.3  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4  สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ฝุายวิชาการ 
- ฝุายบริหารทั่วไป 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

4.1  พัฒนาผู๎เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2  สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและเต็มเปี่ยมด๎วยจรรยาบรรณความเป็นครูท๎องถิ่น 

- ฝุายบุคลากร 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

5.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ
นิเทศ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร๎างเครือขําย
การพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสํงเสริมการวิจัยทางการศึกษา 

5.2  จัดแหลํงการเรียนรู๎  สาธารณูปโภคให๎เพียงพอ และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

5.3  สํงเสริมปัจจัยที่เอ้ือตํอการพัฒนากระบวนการคิดเป็น ท าเป็น 
แก๎ปัญหาเป็นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4  สํงเสริมชุมชนและสถานศึกษามีความเข๎มแข็งในวิถีการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตเพ่ือก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงภูมิปัญญา และองค์ความรู๎ที่มี
เอกลักษณ์โดดเดํนอยูํในอาเซียนและสังคมโลก 

- ฝุายวิชาการ 
- ฝุายบริหารทั่วไป 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
บริหารโดยใช๎
โรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
(SBMLD) 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบ SBMLD 
6.2 พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอยํางมืออาชีพและมีสํวนรํวม

ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

- ฝุายวิชาการ 
- ฝุายบุคลากร 
- ฝุายแผน    
  งบประมาณ 
- ฝุายบริหารทั่วไป 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.  ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุกคนมี สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเต็ม เปี่ ยมด๎ วย  
    จรรยาบรรณ 
3. ผู๎ เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และคํานิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานความเป็น 
    ไทย 
4. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
6. ผู๎ เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิ ตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบ 

          สาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
7. สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
8. สถานศึกษามีแหลํงการเรียนรู๎ เพียงพอ  สิ่งแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
9. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาสูํสังคมอาเซียน 
10. สถานศึกษาได๎รับการรับรองจากองค์กรภายนอกและต๎นสังกัด 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   - ลิเกปุา 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
         - มีวินัย (การแตํงกาย) 
 
14. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษา  
  14.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการเรียนรูสู้่
โลกกว้าง 
- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู๎นอกสถานท่ี 
ม.1 
- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู๎นอกสถานท่ี 
ม.2 
 

มฐ.9.1 
9.2,9.3 

-เพื่อให๎
นักเรียนมี
ความรู๎ 
ความสามารถ
ในการบูรณา
การ
ประสบการณ์
ที่พบเห็นจาก
แหลํงเรียนรู ๎

-นักเรียนมี
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้นในแนว
ทางการปฏิบัติ
ตนในฐานะ
นักเรียนท่ีดี
ของโรงเรียน 
 
 

-นักเรียนท่ี
เข๎ารํวม
โครงการคดิ
เป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 

-ร๎อยละ ๘๐ 
ของผู๎เรียนมี
เจตคติทีด่ีตํอ
การเรยีนรู๎
นอกสถานท่ีไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มาก 
 
 

-ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนรู๎นอก
สถานท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดงบประมาณ
ในแตํละระดับช้ันให๎
ตํางกันตามรายหัว
ของนักเรียน 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 44 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู๎นอกสถานท่ี 
ม.3 
- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู๎นอกสถานท่ี  
ม.4–6 
 

 ไปสูํทักษะ
วิชาการในช้ัน
เรียน 
-เพื่อสํงเสรมิ
ให๎ผู๎เรียนมีเจต
คติที่ดีตํอการ
เรียนรู๎นอกช้ัน
เรียนใน
รูปแบบ
การศึกษานอก
ช้ันเรียน 

-นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ตํอโครงการไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มาก 

 -ร๎อยละ 
๘๕.๐๑ ของ
จ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 
-ร๎อยละ 
๘๗.๒๕ ของ
ผู๎เรยีนมีเจต
คติที่ดีตํอการ
เรียนรู๎นอก
สถานท่ีไมตํ่ า
กวําระดับดี
มาก 

-การประเมินด๎านเจต
คติควรแยกแตํละ
ระดับชั้น 
-ควรสร๎างแบบวัด
ความรู๎โดยท าเป็น
แบบบันทกึและ
ประมวลผลส าเร็จ 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน 
- กิจกรรมเรยีนรู๎
ภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุํม
ประเทศอาเซียน 
 

มฐ. 10.2 
10.4 

-เพื่อสํงเสรมิ
การเรยีนรู๎
ภาษาอังกฤษ
แกํนักเรียน
และประชาชน
ในท๎องถิ่น 
-เพื่อรองรับ
การก๎าวสูํ
ประชาคม
อาเซียนแกํ
นักเรียนและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 
-เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ
ความเป็นมา
และ
ความส าคญั
ของประชาคม
อาเซียน 

-นักเรียนเข๎า
รํวมศึกษา
นิทรรศการ
ความเป็นมา
และ
ความส าคญั
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียนใน
ห๎องอาเซียน 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการเรียนรู๎
อาเซียนด๎วย
ตนเองในห๎อง
อาเซียน 
 
 

-นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นเข๎า
รํวมชม
นิทรรศการใน
ห๎องศูนย์ฯ 
๕๐๐ คน  
-ร๎อยละ๙๕ 
ของนักเรียนท่ี
มีความพึง
พอใจตํอการ
เรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ
ไมํต่ ากวํา
ระดับด ี

-นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นเข๎า
รํวมชม
นิทรรศการใน
ห๎องศูนย์ฯ 
๔๕๐ คน 
-ร๎อยละ๙๐ 
ของนักเรียนท่ี
มีความพึง
พอใจตํอการ
เรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ
ไมํต่ ากวํา
ระดับด ี

-นักเรียนท่ีมีความพึง
พอใจตํอการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรใช๎แบบประเมิน
วัดความรูเ๎พื่อให๎ตรง
กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
-ควรเพิ่มการเรียนรู๎
ภาษาอื่นในโครงการ 
-ควรน ากิจกรรมให๎
ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในกิจกรรม เชํน 
กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครอง เป็นต๎น 
-ควรจัดท าสถติิเพื่อ
เก็บข๎อมูลผู๎เข๎าใช๎
บริการศูนย์อาเซียน 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 45 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

3 โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
-กิจกรรมอบรมครู
และนักเรียนแกน
น าในการตํอต๎านยา
เสพติด 
 
 

มฐ. 14.2 -เพื่ออบรมให๎
ความรู๎เรื่องยา
เสพติดแกํ
นักเรียนแกน
น ารณรงค์ยา
เสพติดของ
โรงเรียน 
-เพื่อสํงเสรมิ
การมีสํวนรํวม
ในการตํอต๎าน
ยาเสพตดิใน
โรงเรียนและ 
ชุมชน 

-นักเรียนแกน
น าเข๎ารํวมการ
อบรมความรู๎
เรื่องยาเสพติด 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการเข๎ารํวม
การอบรม
ความรู๎เรื่องยา
เสพติดไมตํ่ า
กวําระดับดี
มาก 

-ครูและ
นักเรียนเข๎า
รํวมเป็นแกน
น ารณรงค์
ปูองกันยา
เสพติดใน
โรงเรียน
จ านวน ๘๐ 
คน 
-ร๎อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความ
ตระหนักใน
โทษของยา
เสพติด 

-นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมอบรมเป็น
แกนน าเรื่อง
ปูองกันตนเอง
จากยาเสพติด 
-ร๎อยละ๑๐๐ 
ของนักเรียนมี
ความรู๎และ
หลีกเลี่ยง
ตัวเองจากยา
เสพติดได ๎

-นักเรียนมีความรู๎
และการคิดเป็นการ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการจดั
กิจกรรมนันทนาการ
ที่สํงเสรมิการปูองกัน
ยาเสพตดิ 

4 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
 

มฐ. 14.2 -เพื่อศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
-เพื่อสร๎าง
เครือขําย
ความรํวมกัน
ในการ
ชํวยเหลือ
นักเรียน
ระหวําง
โรงเรียนและ
ผู๎ปกครอง
นักเรียน 
 
 

-ครูที่ปรึกษา
ได๎ทราบข๎อมลู
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
จากการเยีย่ม
บ๎านนักเรียน 
-ครูที่ปรึกษา
ได๎รํวมพูดคุย
ปัญหา และ
ความต๎องการ 
กับผู๎ปกครอง
นักเรียนใน
ด๎านตํางๆ  

-ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการ
เยี่ยมบ๎าน
นักเรียน
ทั้งหมด ๗๙๔ 
คน จาก ๒๗ 
ห๎อง 
-ร๎อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
ศึกษาได๎รบั
การชํวยเหลือ 
 
 

-ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการ
เยี่ยมบ๎าน
นักเรียนเป็น
เวลา ๑ เดือน
ชํวงวันหยุด 
รวมทั้งสิ้น 
๗๕๐ คนคิด
เป็นร๎อยละ 
๙๐ 
-ครูได๎
รับทราบข๎อมลู
นักเรียน
รายบุคคลทุก
คน คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐  
 

-ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
-ครูไดร๎ับทราบข๎อมลู
นักเรียนรายบุคคล
ทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-จากการด าเนิน
โครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการแล๎ว
ควรติดตามเด็กที่มี
ปัญหาอยํางตํอเนื่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

5 โครงการเรียนรู้
เทคโนโลยี บริการ 
IT สู่ชุมชน 
- -กิจกรรมอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร์
การออกแบบแกํ
นักเรียนห๎อง
โปรแกรม 
 
-กิจกรรมอบรม
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ น.ร ช้ัน 
ม.3 
 
-กิจกรรม 
Community 
service 

มฐ. 3.4 -เพื่อจัดอบรม
เพิ่มทักษะและ
ความรู๎ที่
ถูกต๎องในการ
ใช๎
คอมพิวเตอร์
ให๎แกํนักเรียน 
 

-นักเรียนเข๎า
รํวมอบรมเพิ่ม
ทักษะและ
ความรู๎ที่
ถูกต๎องในการ
ใช๎
คอมพิวเตอร ์
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการเข๎ารํวม
อบรมเพิ่ม
ทักษะและ
ความรู๎ที่
ถูกต๎องในการ
ใช๎
คอมพิวเตอร์
ไมํต่ ากวํา
ระดับดีมาก 

-ร๎อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนท่ี
เข๎ารํวม
โครงการ 
-ร๎อยละ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
เข๎าอบรมผําน
การทดสอบ
วัดความรูด๎๎าน
คอมพิวเตอร ์
 

-นักเรียนเข๎า
รํวมโครงการ 
คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
-นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมอบรมมี
ความรู๎และมี
ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ 
ในระดับผําน
เกณฑ์คดิเป็น
ร๎อยละ ๘๕ 
 

-นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
อบรมมีความรู๎และมี
ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร ์
 
ข้อเสนอแนะ 
-เปูาหมายของ
โครงการควรระบุ
นักเรียนเป็นร๎อยละ 
-ควรประเมิน
นักเรียนด๎านเจตคต ิ
-ควรแยกทดสอบ
ความรู๎นักเรียนแล๎ว
บอกผลลัพธ์ให๎
ชัดเจน 
 

6 โครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมนักลาํฝัน 
- กิจกรรมเรียนรู๎
ผํานโครงงาน 
 

มฐ. 11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
13.1 
 
 

-เพื่อ
เสรมิสร๎าง
ทักษะทาง
วิชาการแกํ
นักเรียน 
-เพื่อสํงเสรมิ
การแขํงขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 
-เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพทาง
วิชาการของ
ผู๎เรยีนให๎
สูงขึ้น 

-นักเรียนได๎
แสดงออกถึง
ความถนัดของ
ตนเอง และ
น ามาซึ่งการ
พัฒนา
ความสามารถ
ในครั้งตํอไป 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
สํงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ
อยูํในระดับดี
มาก 
-นักเรียนได๎รับ
แงํคิดเกี่ยวกับ
การแพ๎การ
ชนะจากผล
การแขํงขัน
วิชาการ 

-ร๎อยละ๑๐๐
ของนักเรียนท่ี
เข๎าเรียนปรับ
พื้นฐาน 
-ร๎อยละ ๗๐ 
ของเหรียญ
รางวัลที่
นักเรียนได๎รับ
จากการ
แขํงขันทักษะ
วิชาการระดับ
ภาคใต๎ และ
ระดับประเทศ 

-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ปรับพื้นฐาน
คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
-โรงเรียนไดร๎ับ
รางวัลการ
แขํงขันทักษะ
วิชาการ
ระดับประเทศ  
จ านวน ๒ 
กิจกรรม  

-โรงเรียนไดร๎ับรางวัล
การแขํงขันทักษะ
วิชาการะดับประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรหาจ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นใน 5 
กลุํมสาระการเรียนรู๎
หลัก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 47 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตวับํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

7 โครงการท่าแพ
วิชาการ 
- กิจกรรมทําแพ
วิชาการ 
 

มฐ. 11.1 
11.2 
11.3 
12.1 
12.2 

-เพื่อจัดแสดง
ความรู๎ การวดั
ความรู๎
ความสามารถ
ทางวิชาการ
ของนักเรียน 
-เพื่อเผยแพรํ
ผลงาน
วิชาการของ
ครูและ
นักเรียน 

-นักเรียนทุก
คนได๎น าเสนอ
ผลงานตลอด
ภาคเรยีนที่ได๎
ปฏิบัติในช้ัน
เรียน 
-นักเรียนและ
ครูมีความพึง
พอใจตํอการ
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ  
-นักเรียนและ
ครูไดศ๎ึกษา
ผลงานของ
บุคคลทํานอื่น 
ๆ เพื่อน ามา
พัฒนางาน
ของตนเองใน
ครั้งตํอไป ไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มาก 

-นักเรียนท้ัง
จาก ร.ร.
มัธยม
เทศบาลวัดทํา
แพและ
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
และเทศบาล
ใกล๎เคียงเข๎า
รํวมกิจกรรม 
จ านวน ๗๐๐ 
คน 
-ร๎อยละ ๘๕ 
เกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู๎เข๎ารํวม
งานทําแพ
วิชาการ 

-นักเรียนรร.
มัธยมเทศบาล
วัดทําแพและ
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
และเทศบาล
ใกล๎เคียงเข๎า
รํวมกิจกรรม 
จ านวน ๙๗๔ 
คน 
-ร๎อยละ ๘๕ 
ของนักเรียนมี
แรงจูงใจใน
การเรยีน
เพิ่มขึ้นจาก
การไดเ๎ห็น
ผลงานท่ีแสดง
ในงานตลาด
นัดวิชาการ 

-นักเรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียนเพิ่มขึ้น
จากการได๎เห็น
ผลงานท่ีแสดงในงาน
ตลาดนดัวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรตั้งช่ือใหมํคือ 
Open House 
-ชุมชนควรมีสํวนรํวม
ในโครงการ 
-ควรมีการประกวด
แขํงขันผลงานของ
นักเรียน 

8 โครงการค่าย
วิชาการ 
- กิจกรรมคําย
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมคําย
คณิตศาสตร ์
 

มฐ. 12.1 
12.2 

-นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตํอวิชา 
คณิตศาสตร์
และ
ภาษาอังกฤษ 

-นักเรียนทุก
คนเข๎าคําย
คณิตศาสตร์
และ 
คําย
ภาษาอังกฤษ
ด๎วยความ
สนุกสนาน 
-นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตํอวิชา
คณิตศาสตร์
และ
ภาษาอังกฤษ
ไมํต่ ากวํา
ระดับดีมาก 

-ร๎อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 
-ร๎อยละ๑๐๐ 
ของนักเรียนท่ี
มีความพึง
พอใจตํอ ๒ 
วิชาหลัก 
 

-ร๎อยละ ๙๕ 
ของนักเรียนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมสอบ
ผํานเกณฑ์วัด
ความรู๎ที่
ก าหนดขึ้น 
-นักเรียนได๎รับ
ความรู๎มี
ความสุขและ
สนุกกับการ
เรียนรู ๎

-นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมสอบผําน
เกณฑ์วัดความรู๎ที่
ก าหนดขึ้น 
-นักเรียนได๎รับความรู๎
มีความสุขและสนุก
กับการเรยีนรู ๎
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรประเมิน
นักเรียนด๎านความรู๎
โดยจดักิจกรรมหลาย 
ๆ รูปแบบ 
-ควรมีแบบประเมิน
แบบสอบถาม 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 48 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

9 โครงการเส้นทางสู่
ความฝัน 
- กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์รับ
นักเรียนช้ัน ม.1 
 

มฐ. 9.6 
10.3 
13.1 
14.4 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

-เพื่อให๎ความรู๎
แกํนักเรียนใน
ด๎านการศึกษา
ตํอและ
ประชาสมัพันธ์
การรับสมัคร
นักเรียนในปี
การศึกษา
ถัดไป 

-นักเรียนได๎รับ
ความรู๎
เกี่ยวกับ
การศึกษาตํอ
ในสายวิชาที่
ตนสนใจ 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการ
ประชาสมัพันธ์
การรับสมัคร
นักเรียนในปี
การศึกษา
ถัดไปไมํต่ า
กวําระดับดี
มาก 

-นักเรียนท่ี
เข๎าศึกษาตํอ
ในระดับ
มัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ โรงเรยีน
มัธยม
เทศบาลวัดทํา
แพจ านวน 
๓๐๐ คน 
 

-นักเรียนเข๎า
ศึกษาตํอใน
ระดับ
มัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ โรงเรยีน
มัธยมเทศบาล
วัดทําแพ 
จ านวน ๒๘๐
คน 
 
 
 
 
 

-นักเรียนเข๎าศึกษา
ตํอในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเพิ่มบุคลากรใน
การแนะแนวและควร
แบํงเป็นสายแนะ
แนว 
-ควรหาโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นจุดขาย
เพื่อให๎นักเรียนมี
ความสนใจที่จะมา
เรียน 

10 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- กิจกรรมสํงเสรมิ
พัฒนาการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 
(ม.ทร.) 
 

มฐ. 5.4 
12.1 
12.2 
 

- เพื่อเตรียม
ความพร๎อมใน
การทดสอบ
ระดับชาติและ
สอบคัดเลือก
เข๎า
มหาวิทยาลยั 
-เพื่อพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์

-นักเรียนทุก
คนเข๎ารับการ
เรียนใน
รายวิชาที่ต๎อง
ทดสอบ
ระดับชาติและ
สอบคัดเลือก
เข๎า
มหาวิทยาลยั 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการจัด
กิจกรรม
เตรียมความ
พร๎อมในการ
ทดสอบ
ระดับชาติและ
สอบคัดเลือก
เข๎า
มหาวิทยาลยั 
อยูํในระดับด ี

-นักเรียนช้ัน 
ม.๓ จ านวน 
๒๕๐ คน เข๎า
รํวมเรยีนรู๎
แลกเปลีย่นใน
เวทีวิชาการที่
โรงเรียนจัด
ขึ้น และ
นักเรียนม.๔/
๑-๕/๑ 
จ านวน ๗๐ 
คน เข๎ารํวม
เรียนรู๎ทักษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์
และผลงาน
ทางวิชาการ
จาก
คณาจารย์   
-ร๎อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
มีแรงจูงใจใน  

-โรงเรียนมี
คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผํานมาร๎อยละ 
๕ 
-นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ ๖มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผํานมาร๎อยละ
๓ 
 

-โรงเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นจากปีท่ี
ผํานมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
-โรงเรียนควรมีคาบ
เสรมิยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 49 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตัง้ไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     การทบทวน
บทเรียน 

  

11 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลกูเสือ
ไทย 
- กิจกรรมเข๎าคําย
ลูกเสือ ม. ต๎น 
 

มฐ9 
11.1 
11.2 

-เพื่อให๎
นักเรียนฝึก
การใช๎ทักษะ
ชีวิต มี
ระเบียบวินยั 
มีเจตคติ มี
คํานิยมที่ดีงาม
และปฏิบตัิตน
ตามกฎเกณฑ์
ของการอยู ํ
-เพื่อให๎
นักเรียนได๎น า
ความรู๎จาก
การเรยีนรู๎ใน
วิชาลูกเสือไป
ประยุกต์ใช๎ใน
การด าเนิน
ชีวิต 

-นักเรียนทุก
คนเข๎ารํวม
กิจกรรมคาํย
ลูกเสือเพื่อ
เสรมิทักษะ
ชีวิต มี
ระเบียบวินยั 
มีเจตคติ มี
คํานิยมที่ดีงาม
และปฏิบตัิตน
ตามกฎเกณฑ์
ของการอยูํ 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม
ตําง ๆ 
ตลอดจน
สามารถ
น าไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต ไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มาก 

-นักเรียน ม.๓ 
ทุกคนเข๎าคําย
ลูกเสือ 
-ร๎อยละ๑๐๐ 
ของนักเรียนท่ี
ผํานในวิชา
กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

-นักเรียน
ระดับชั้น ม.๓ 
เข๎าคํายลูกเสือ
คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
-นักเรียนผําน
ในวิชา
กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
 
 

-นักเรียนผํานในวิชา
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-การเข๎าคํายลูกเสือ
หากมีนักเรยีน 200 
คน ควรจัดแยกเป็น 
3คํายตามระดับช้ัน
ของนักเรียน 
-ควรเพิ่ม
วัตถุประสงค์คือ
เพื่อให๎นักเรียนได๎น า
ความรู๎จากการ
เรียนรู๎ในวิชาลูกเสือ
ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 
-หากมีนักเรียน 600 
คน ควรมีการจดัแบบ
ชุมนุมลูกเสือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 50 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

12 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทยของ
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
ทม.ทุ่งสง 
-กิจกรรมสํงเสริม
ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 
 

มฐ. 12.1 
12.2 
13.1 

-เพื่อให๎
นักเรียนได๎รับ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษของ
ตนเองใน
ทักษะวิชา
ภาษาไทย 
-เพื่อสนอง
ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ของ
เทศบาลเมือง
ทุํงสง 

-นักเรียนทุกคน
ได๎รับความรู๎ และ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษของตนเอง
ในทักษะวิชา
ภาษาไทย 
- โครงการสํงเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทยของ
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
ทม.ทํุงสงได๎
ตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ของเทศบาลเมือง
ทุํงสง  

-นักเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
จ านวน ๕ 
โรงเรียน รวม 
๑๒๐ คนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ในรูปแบบ
คําย
ฐานความรู๎ใช๎
เวลา ๓ วัน 
๒ คืน 
-ร๎อยละ ๘๐ 
ของนักเรียน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
มาตรฐาน
พัฒนาทักษะ
ตํางๆในวิชา
ภาษาไทย
และมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก 

-นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
จ านวน ๑๒๐ 
คน เข๎ารํวม
กิจกรรม 
-นักเรียนมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางด๎าน
ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น คิด
เป็นร๎อยละ 
๙๐ 

-นักเรียนมีการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด๎านภาษาไทย
เพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดให๎มีกิจกรรม
ที่หลากหลายมากข้ึน 

13 โครงการอํานสาน
ฝัน 
-กิจกรรมรักการ
อําน 
 

มฐ 
12.1 
13.1 

-เพื่อปลูกฝัง
นักเรียนให๎มี
นิสัยรักการ
อําน และรู๎จัก
ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์
ด๎วยการอําน
หนังสือ 
-เพื่อให๎
นักเรียน 
เยาวชนใน
ชุมชนเห็น
ความส าคญั
ของการอําน 
 

-นักเรียนทุกคนรัก
การอําน รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ด๎วยการ
อํานหนังสือใน
ห๎องสมุดของ
โรงเรียน 
-นักเรียนให๎
ความส าคญักับ
การอํานหนังสือไมํ
ต่ ากวําระดับดีมาก 
 

- ร๎อยละ๙๕ 
ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
เจตคติทีด่ีตํอ
การอําน 
 

-นักเรียน
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมี
ความรู๎และ
ทักษะชีวิต
เพิ่มขึ้น คิด
เป็นร๎อยละ 
๙๐ 

-นักเรียนเยาวชน
และประชาชนใน
ท๎องถิ่นมีความรู๎และ
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการตรวจเลํม
บันทึกการอํานทุก
เดือนเพื่อให๎นักเรียน
ได๎อํานหนังสือทุก
เดือน 
-ครูที่ปรึกษาควร
คัดเลือกนักเรียนท่ี
อํานหนังสือมากท่ีสุด
และควรมีรางวัล
มอบให๎แกํยอดนัก
อําน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 51 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

       -ควรเปิดกว๎าง
ประเภทหนังสือท่ี
นักเรียนอํานโดยไมํ
ระบุประเภทหนังสือ 

14 โครงการเรียนรู้
วิทย์สู่โลกกว้าง 
- กิจกรรมวิทย์สูํ
โลกกว๎าง 
 

มฐ. 13.1 
13.2 

-เพื่อสํงเสรมิ
ให๎นักเรียนมี
ความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร ์
 

-นักเรียนทุก
คนเข๎ารํวม
กิจกรรมเพื่อ
รับความรู๎ใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
เป็นการเพิ่ม
ความรู๎ที่
นอกเหนือจาก
ในห๎องเรียน 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการจัด
กิจกรรมเสริม
ความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์
อยูํในระดับด ี

-นักเรียนห๎อง
วิทยาศาสตร์
ม.ปลาย
จ านวน ๕๐ 
คน 
-ร๎อยละ ๙๐ 
ของนักเรียนท่ี
มีระดบัความ
พึงพอใจตํอ
การเรยีนรู๎
วิทยาศาสตร์
อยูํในระดับดี
มาก 
 

-นักเรียนห๎อง
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นม.
ปลาย เข๎ารํวม
กิจกรรม
จ านวน ๕๐ 
คน 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์
จากแหลํง
เรียนรู๎ทีด่ีร๎อย
ละ ๙๕ 
 

-นักเรียนมีความพึง
พอใจตํอการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์จาก
แหลํงเรียนรู๎ที่ด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรสร๎างแบบ
ประเมินใหส๎อดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์ 
-ในการเก็บข๎อมูล
ควรเก็บจาก
กลุํมเปูาหมายทุกคน 

15 โครงการรูร้ัก
ภาษาไทย 
-กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

 -กิจกรรมวันสุนทร
ภูํ 
 

มฐ. 9.1 
9.6 
12.1 
12.2 

- เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ
การใช๎
ภาษาไทยของ
นักเรียน 
- เพื่อสํงเสริม
ใหน๎ักเรียน
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
- เพื่อเชิดชู
เกียรตสิุนทรภูํ 
กวีเอกของ
ไทย 

ครูและ
นักเรียนได๎
แสดงศักยภาพ
ทางวิชาการ 

- นักเรียนทุก
คน จ านวน 
700 คน เข๎า
รํวมกิจกรรม
จ านวน 1 วัน
มีแขํงขัน 4 
กิจกรรม 
- มีการ
น าเสนอ
เกร็ดความรู๎
เกี่ยวกับ
ความส าคญั
และความ
เป็นมาของวัน
ภาษาไทย 
จ านวน ๕ วัน
หน๎าเสาธง 

- นักเรียนทุก
คนจ านวน 
๗๐๐ เข๎ารํวม
กิจกรรม
จ านวน ๑ วัน 
มีแขํงขัน ๔ 
ประเภท มี
กิจกรรมบน
เวทีจ านวน ๔ 
กิจกรรม ถือ
วําบรรลุ
เปูาหมายที่
วางไว ๎
 

นักเรียนมสีํวนรํวมใน
กิจกรรมทั้ง 5 
กิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตวับํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

      - มีการ
น าเสนอ
เกร็ดความรู๎
เก่ียวกับ
ความส าคัญ
และความ
เป็นมาของ
วันภาษาไทย 
จ านวน ๕ วัน
หน๎าเสาธงถือ
วําบรรลุ
เปูาหมายที่
วางไว ๎

 

16 ประกวดหนังสั้น
ส่งเสริม
คุณธรรม 

มฐ.9.1 
10.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
13.1 
13.2 
14.3 

- เพื่อกระตุ๎น
ให๎นักเรียน
เห็น
ความส าคญัใน
การยึดหลัก
คุณธรรมเป็น
แนวทางการ
ด ารงชีวิต 
 - เพื่อเปิด
โอกาสให๎
นักเรียนได๎มี
เวทีในการ
แสดงออกถึง
ความรู๎
ความสามารถ
และศักยภาพ
ของตนเอง
อยําง
สร๎างสรรค์
ผํานการผลติ
หนังสั้นท่ีสื่อ
ถึงคุณธรรม
ของนักเรียน 
 -เพื่อให ๎

- นักเรียนมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
การแสดงผล
งานและมีแรง
ขับเคลื่อนใน
การคิด
สร๎างสรรค์
ผลงานท่ีดี
ตํอไป  
- นักเรียนได๎
ฝึกทักษะการ
บริหารการ
ท างานเป็น
กลุํม 
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
รํวมกัน 
- นักเรียนได๎
เรียนรูห๎ลัก
คุณธรรมการ
ด ารงชีวิตที่ด ี

เชิงปริมาณ 
-มีผลงานหนัง
สั้นสํงเสริม
คุณธรรมที่นํา
ภาคภูมิใจซึ่ง
เกิดจาก
ความคิด
สร๎างสรรค์
ของนักเรียน 
จ านวน 5 
ช้ินงาน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมี
ทักษะการใช๎
ชีวิต เรียนรู๎
การปรับตัวให๎
เหมาะสมกับ
สังคมที่
เปลี่ยนแปลง
ไปได ๎
 
 

-มีผลงานหนัง
สั้นสํงเสริม
คุณธรรมที่
นักเรียนสํงเข๎า
ประกวดอัน
เกิดจาก
ความคิด
สร๎างสรรค์
จ านวน 4 
ช้ินงานและมี
คุณภาพโดย
เฉลี่ยอยูํใน
ระดับ x  
=73.99 แตํก็
ถือวําไมํบรรลุ
ตามเปูาหมาย
เชิงปริมาณที่
ก าหนดไว๎
เนื่องจากการ
ประกวดครั้งนี้
เป็นครั้งแรก
ของโรงเรียน
จึงจ าเป็นต๎อง
เรํง 

ผู๎เรยีนมีผลงานหนัง
สั้นสํงเสริมคุณธรรม
ที่นักเรียนสํงเข๎า
ประกวดอันเกดิจาก
ความคิดสร๎างสรรค์
จ านวน 4 ช้ินงาน
และมีคณุภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

   นักเรียนได๎ใช๎
ความรู๎
ความสามารถ
ด๎านการผลติ
หนังสั้นออกสูํ
สาธารณชน
และสามารถ
น าผลงานท่ี
ผลิตไปใช๎
ประโยชน์ใน
อนาคตได ๎
 -เพื่อเผยแพรํ
ผลงานการ
ผลิตหนังสั้นท่ี
ผํานการ
คัดเลือกในสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ของโรงเรียน 

  ประชาสมัพันธ์
ให๎นักเรียน
สนใจสํงผล
งานประกวด
มากขึ้นข้ึนในปี
ถัดไป  
-นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ทักษะใช๎ชีวิต
สามารถ
ปรับตัวให๎เข๎า
กับผู๎อื่นได๎
อยําง
เหมาะสมอยูํ
ในระดับดจีาก
การสังเกตคิด
เป็นร๎อยละ90    
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แนวทางการพัฒนา สํงเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคํานิยม
อันดีงามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

17 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
- กิจกรรมวันไหว๎ครู 

- กิจกรรมวันสงกรานต ์
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันสารทไทย 
 

มฐ.9.1 
9.3 
9.6 
10.3 
11.1 

-เพื่อให๎
นักเรียนมี
ความรู๎และ
เข๎าใจ
วัฒนธรรม
ของไทย
และ
ตํางประเทศ 

-นักเรียน
ทุกคนเข๎า
รํวม
กิจกรรม
เพื่อสืบ
สาน
วัฒนธรรม
ของคน
ไทยด๎วย
ความเตม็
ใจและมี
ความสุข 

-นักเรียน
ช้ันม.๑-ม.
๖ จ านวน 
๗๐๐ คน 
เข๎ารํวม
กิจกรรม 
-ร๎อยละ 
๙๐ ของ
นักเรียนมี
ความรู๎ใน
แตํละ
วัฒนธรรม
ไมํต่ ากวํา
ระดับด ี
 

-นักเรียน 
ครูและผู๎มี
สํวน
เกี่ยวข๎อง
ทางการ
ศึกษาเข๎า
รํวม
กิจกรรม
ละ 
๑,๐๐๐ 
คน คิด
เป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
-นักเรียน 
ครู และผู๎มี
สํวน
เกี่ยวข๎อง
ทางการ
ศึกษาได๎มี
สํวนรํวม
ท า
กิจกรรม
ของ
โรงเรียน 
ร๎อยละ 
๑๐๐ 
 

-นักเรียน ครูและผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง
ทางการศึกษาเข๎า
รํวมกิจกรรม 
-นักเรียน ครู และผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทางการศึกษาไดม๎ี
สํวนรํวมท ากิจกรรม
ของโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

18 โครงการรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมคดัแยกขยะ 
-กิจกรรมเครือขํายลด
คาร์บอน 
-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน า
นักเรียนอนุรักษ์คลอง
ทําแพดูแลฝาย 
-กิจกรรมผักสวยริม
คลอง น้ านอง มีปลา
ถวายเพื่อแม ํ
-กิจกรรมลดพลังงาน
เพื่อโลกของเรา 

มฐ.6.1 
6.2 
11.1 
11.2 
 

- เพื่อรักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ  
 

-นักเรียนทุกคน
รักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ 
-นักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอการ
รักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ 
อยูํในระดับดี
มาก 

-จ านวน
นักเรียนและ
ผู๎ปกครอง 
ชุมชนเข๎ารํวม
โครงการร๎อย
ละ ๘๐ 
- ร๎อยละ๑๐๐ 
ของนักเรียน 
ผู๎ปกครอง 
ชุมชนที่มีความ
พึงพอใจตํอ
การรํวม
อนุรักษ์คลอง
ทําแพอยูํใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียน
จ านวน ๕๐ 
คน เป็นผู๎น า
นักเรียนในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมได ๎
-นักเรียนร๎อย
ละ ๑๐๐ มีเจต
คติที่ดีตํอการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

-นักเรียนเป็น
ผู๎น านักเรยีน
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมได ๎
-นักเรียนมี
เจตคติทีด่ีตํอ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ครูผู๎สอนควร
น าขยะไปท า
ผลงานและ
ฝึกให๎นักเรียน
สร๎างงานฝมีือ
จากขยะซึ่ง
สามารถ
เชื่อมโยงกับ 
To Be 
Number 
One 
-ควร
ขับเคลื่อน
ตามหลัก 3R 
-ควรลด
กิจกรรมควร
ท าเรื่องเล็ก ๆ 
กํอนคํอยคิด
เรื่องใหญ ํ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 56 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

19 โครงการปลูกกล๎า 
ยุวพุทธ 
 

มฐ.9.1 -เพื่อให๎นักเรียน
มีเจตคติที่ดีตํอ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประจ าชาต ิ

-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมตําง 
ๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 
-นักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอการ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประจ าชาติ ไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มาก 

-นักเรียนชาย
และหญิงเข๎า
รํวมกิจกรรมที่
จัดขึ้น ร๎อยละ
๑๐๐ 
-ร๎อยละ๙๐ 
ของนักเรียนที
มีเจตคติที่ดีตํอ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประจ าชาติอยูํ
ในระดับดมีาก 
 

-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
-นักเรียนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจใน
หลักธรรมค า
สอนตามหลัก
ศาสนาได๎
ถูกต๎อง  คิด
เป็นร๎อยละ 
๗๐ 
 

-นักเรียนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจใน
หลักธรรมค า
สอนตามหลัก
ศาสนาได๎
ถูกต๎อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
-ควรให๎
นักเรียนท า
สรุปบันทึก
กิจกรรมจาก
ที่ได๎ปฏิบตั ิ
-ควรติดตาม
ผลการเรยีน
ของนักเรียน
หลังจากการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมวํามี
ผลการเรยีนดี
ขึ้นหรือไม ํ
-นักเรียน
ระดับ ม.1-3 
หรือนักเรียน
ที่ไมํได๎เข๎ารํวม
โครงการควร
ให๎
ความส าคญั
กับการนั่ง
สมาธ ิ
-ควรจัด
กิจกรรมให๎
ครอบคลมุทุก
ศาสนา 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 57 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

20 โครงการสายใย
สัมพันธ์ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.๑และ ม.
๔ 
- กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักเรียน 
 

มฐ. 12.1 
12.2 
13.1 
 

-เพื่อให๎นักเรียน
แสดงออกถึง
ความรัก ความ
ผูกพันระหวําง
เพื่อน และ
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีตํอคร ู

-นักเรียนทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรม
เพื่อแสดงออก
ถึงความรัก
ความผูกพันท่ี
อยูํรํวมกันตลอด
ที่เรียนใน
สถานศึกษา 
-นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตํอการ
รํวมกิจกรรม
เพื่อแสดงออก
ถึงความเป็น
หนึ่ง อยูํใน
ระดับด ี

-นักเรียน ม.๑,
ม.๔ รวม
จ านวน ๓๕๐ 
คน และม.๓, 
ม.๖ ทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 
-ร๎อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนมี
ความรักและ
ผูกพันตํอครู 
เพื่อนและ
สถาบัน 
 
 

-มีนักเรียน ม.
๓-๔ เข๎ารํวม
กิจกรรมคดิ
เป็น ร๎อยละ 
๑๐๐ 
-นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ตํอโครงการไมํ
ต่ ากวําระดับดี
มากคิดเป็น
ร๎อยละ ๙๐ 
-นักเรียนมี
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้นในแนว
ทางการปฏิบัติ
ตนในฐานะ
นักเรียนท่ีดี
ของโรงเรียน
คิดเป็นร๎อยละ 
๙๐ 

-มีนักเรียน ม.
๓-๔ เข๎ารํวม
กิจกรรม 
-นักเรียนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ตํอโครงการ 
-นักเรียนมี
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้นในแนว
ทางการ
ปฏิบัติตนใน
ฐานะนักเรียน
ที่ดีของ
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรสร๎าง
แบบประเมิน
เชิงคุณภาพ
และระบุ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 58 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

21 โครงการวินัยดีมี
มารยาท 
-กิจกรรมอบรม
ระเบียบวินยั 
-กิจกรรมอบรม
มรรยาทไทย 
-กิจกรรมวินัยจราจร 

 
 

มฐ.9.6 
9.8 

- เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีความ
ประพฤติดี มี
ระเบียบวินยั 
เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม เป็น
แบบอยํางท่ีดี
ตามวิถีการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย    
 

-นักเรียนทุกคน
ตั้งใจและปฏิบตัิ
ตามการอบรม
ความประพฤตดิี 
มีระเบยีบวินัย 
เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม เป็น
แบบอยํางท่ีดี
ตามวิถีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย    
-นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
รับฟังการ
บรรยายอยูํใน
ระดับดีมาก 

-นักเรียน 
๗๐๐ คน เข๎า
รํวมอบรม
กิจกรรมของ
โครงการ 
-ร๎อยละ๘๐ 
ของนักเรียนท่ี
เป็นแบบอยําง
ที่ดีตามแนววีถี
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อยูํในระดับด ี
 

-นักเรียนร๎อย
ละ ๙๕  เข๎าใจ
ระบบการ
เลือกตั้งตาม
แนวทาง
ประชาธิปไตย 
-ได๎ประธาน
นักเรียนท่ีมา
จากการ
เลือกตั้งตาม
แนวทาง
ประชาธิปไตย 
๑๐๐ % 
-ร๎อยละ  ๑๐๐ 
ของนักเรียน
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
ระดับมาก 
 

-นักเรียน
เข๎าใจระบบ
การเลือกตั้ง
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 
-ได๎ประธาน
นักเรียนท่ีมา
จากการ
เลือกตั้งตาม
แนวทาง
ประชาธิปไตย 
-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมี
กิจกรรมฝึก
นักเรียนแกน
น า 
-ควร
เปรียบเทยีบ
ข๎อมูล
นักเรียนท่ีขับ
ขี่ผิดกฎหมาย
และอุบัตเิหตุ 
กํอนและหลัง
การท า
โครงการหาก
นักเรียนขับขี่
ผิดกฎหมาย
และอุบัตเิหตุ
ลดลง ถือวํา
โครงการนี้
ประสบ
ความส าเร็จ 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 59 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

22 โครงการวันส าคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
- กิจกรรมวันแม ํ
- กิจกรรมวันวิสาข- 
บูชา 
- กิจกรรมเข๎าพรรษา 
- กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

 
 

มฐ.1.1 
9.3 
16.1 

-เพื่อให๎นักเรียน 
ครู และผู๎มสีํวน
เกี่ยวข๎อง
ทางการศึกษามี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ
-เพื่อสํงเสรมิ
นักเรียนและ
ประชาชนใน
ชุมชนได๎สืบ
ทอดกิจกรรม
ทางศาสนา 

-นักเรียนทุกคน
ให๎ความส าคญั
และสนใจปฏิบัติ
กรรมด๎วยความ
เต็มใจและ
จริงใจ 
-นักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอการ
สํงเสริมนักเรียน
และประชาชน
ในชุมชนได๎สืบ
ทอดกิจกรรม
ทางศาสนา ไมํ
ต่ ากวําระดับด ี

-นักเรียน ครู 
และผูม๎ีสํวน
เกี่ยวข๎อง
ทางการศึกษา
เข๎ารํวมจ านวน 
๘๐๐ คน 
-ร๎อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน 
ครู และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง
ทางการศึกษา
ได๎มสีํวนรํวม
ท ากิจกรรม
ของโรงเรียน 

-มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
บรรลตุาม
เปูาหมาย และ
เมื่อสุํมนักเรียน
จ านวน ๒๐ 
คนเพื่อทดสอบ
ปากเปลํา
เกี่ยวกับวัน
ส าคัญ คดิเป็น
ร๎อยละ ๙๐ 
สามารถ
อธิบายได๎ด ี
-มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
บรรลตุาม
เปูาหมาย และ
เมื่อสุํมนักเรียน
จ านวน ๒๐ 
คนเพื่อทดสอบ
ปากเปลํา
เกี่ยวกับความ
พึงพอใจตํอ
กิจกรรม ซึ่ง
ร๎อยละ ๙๕ มี
ความคิดเห็น
ตํอกิจกรรมที่
พึงพอใจใน
ระดับมาก  
 
 
 
 
 

-มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
บรรลตุาม
เปูาหมาย 
-นักเรียน
สามารถ
อธิบาย
เกี่ยวกับวัน
ส าคัญได ๎
-นักเรียนมี
ความคิดเห็น
ตํอกิจกรรมที่
พึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเพิ่ม
วัตถุประสงค์
ด๎านเจตคติ
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 
 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 60 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

23 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมคํายพัฒนา
ศักยภาพผู๎น า 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

มฐ.11.1 
11.2 
12.1 
12.2 

- เพื่อให๎
นักเรียนเกดิ
ทักษะและ
ศรัทธาในระบบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อปลูกฝังให๎
นักเรียนมี
ความรู๎คูํ
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- เพื่อฝึกทักษะ
การเป็นผู๎น า
ให๎แกํนักเรียน 
กล๎าคิด กล๎าท า 
กล๎าแสดงออก  
- เพื่อให๎
นักเรียนมสีํวน
รํวมในการ
พัฒนาโรงเรียน 

- นักเรียนได๎มี
สํวนรํวมในการ
ท ากิจกรรมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
- นักเรียนได๎มี
สํวนรํวมในการ
บริหารจดั
การศึกษาใน
รูปแบบสภา
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียน เข๎า
รํวมใช๎สิทธ์ิ
เลือกตั้ง
ประธาน
นักเรียน
จ านวน 800 
คนด๎วยรูปแบบ
ดิจิตอล 
-
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
ศึกษาดูงาน
โรงเรียน
ต๎นแบบด๎าน
การจัด
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
จ านวน 1 วัน 
จ านวน 20 
คน 
-
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
และหัวหน๎า
ช้ันจ านวน 50 
คน รํวมเข๎า 
-คํายอบรม
การเป็นผู๎น า
จ านวน 3 วัน 
2 คืนโดย
วิทยากร
ภายนอกท่ี
เชี่ยวชาญ 

-นักเรียน เข๎า
รํวมใช๎สิทธ์ิ
เลือกตั้ง
ประธาน
นักเรียน
จ านวน 800 
คนด๎วยรูปแบบ
ดิจิตอลถือวํา
บรรลุ
เปูาหมายที่
วางไว ๎
-
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
ศึกษาดูงาน
โรงเรียน
ต๎นแบบด๎าน
การจัด
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
จ านวน 1 วัน 
จ านวน 20 
คนถือวําบรรลุ
เปูาหมายที่
วางไว ๎
-
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
และหัวหน๎า
ช้ันจ านวน 50 
คน เข๎ารํวม 
-คํายอบรม
การเป็นผู๎น า
ด าเนินการ
จ านวน 3 วัน 
2 คืนโดย
วิทยากร
ภายนอกท่ี
เชี่ยวชาญถือ 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

      วําบรรลุ
เปูาหมายที่
วางไว ๎
-นักเรียนมสีํวน
รํวมในการ
พัฒนาโรงเรียน
คิดเป็นร๎อยละ 
80 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
แนวการพัฒนา สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือมีความสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

24 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน 
 

มฐ14.1 
14.2 
14.3 
14.5 

-เพื่อให๎
นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ี

-นักเรียน
ทุกคนตรวจ
สุขภาพ
ตัวเองเห็น
ถึง
ความส าคญั
ของการ
ด ารงชีวิต 
-นักเรียนมี
ใจท่ีจะ
ชํวยเหลือ
เพื่อน
มนุษย์เมื่อ
ถึงคราวจ า
เป็นอยูํใน
ระดับด ี

-นักเรียนจ านวน  
๖๐๐ คน เข๎า
รํวมกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ 
-ร๎อยละ ๖๕ 
ของนักเรียนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตในอยูํ
ในระดับด ี

-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ 
จ านวน๗๒๔ 
คน 
-นักเรียนมี
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตใจ
ร๎อยละ ๘๕ 
 
 

-นักเรียน
สนใจ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
ด๎วยการ ใสํใจ
ตรวจสุขภาพ
ทางด๎าน
รํางกายและ
จิตใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรหา
กิจกรรมที่
สํงเสริม
สุขภาพท่ี
หลากหลาย
มากกวําการ
ตรวจสุขภาพ
เพียงอยําง
เดียว 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

25 โครงการ To be 
number one 
- กิจกรรม To Be 
เสียงตามสาย 
- กิจกรรมประกวด
ร๎องเพลง 
 

มฐ14.2 
14.3 

- เพื่อให๎
นักเรียนเกดิ
คํานิยมที่ดีของ
การเป็นหนึ่ง 
โดยไมํต๎องพึ่ง
ยาเสพตดิ 
 

-นักเรียน
ทุกคนรํวม
ใจเป็นหนึ่ง
เพื่อท าให๎
สถานศึกษา
ปลอดยา
เสพติด 
-นักเรียนมี
ความพึง
พอใจตํอ
การรณรงค์
ให๎เป็นคนดี
หํางไกล
จากยาเสพ
ติด อยูํใน
ระดับด ี

- ร๎อยละ๘๐ 
ของนักเรียนท่ีมี
คํานิยมที่ดีของ
การเป็นหนึ่ง 
โดยไมํต๎องพึ่งยา
เสพติด 

-มีนักเรียน
เข๎ารํวม
กิจกรรม มี
เจตคติทีด่ีตํอ
โครงการใน
ระดับมาก
คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
เจตคติทีด่ีตํอ
โครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ครูควรเข๎ารํวม
กิจกรรมรํวมกับ
นักเรียนเพื่อ
เป็นแบบอยําง
ให๎กับนักเรียน 
-ควรน า
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิมา
เข๎ารํวม
กิจกรรมเพื่อ
เปลี่ยน
พฤติกรรมหรือ
ความคิดให๎
เป็นไปในทางที่
สร๎างสรรค ์
-ควรยึด
สโลแกนของ 
To Be 
Number One 
และเพิ่ม
กิจกรรมใหม๎ี
ความ
หลากหลาย 
-ควรเข๎าใจ
นิยามของ
คํานิยม To Be 
Number One 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

26 โครงการกฬีาสาน
สัมพันธ์ 
-กิจกรรม 1 
โรงเรียน 1 กีฬา 
-กิจกรรมทําแพเกมส ์
 

มฐ.9.4 
11.1 
11.2 
12.1 
12.2 
 

- เพื่อสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมีเจต
คติที่ดีตํอการ
กีฬา 
 

-นักเรียน
ทุกคนรํวม
กิจกรรม 
แขํงขันกีฬา 
ท าให๎
สุขภาพ
แข็งแรง 
เกิดการรัก
สามัคคีกัน
ในหมูํคณะ 
-นักเรียนมี
ความพึง
พอใจตํอ
การจัด
กิจกรรม 
ยํอมรับซึ่ง
ผลการ
แขํงขัน อยูํ
ในระดับดี
มาก  

-ครูและนักเรียน
ช้ันม.๑-ม.๖
จ านวน ๗๐๐คน 
เข๎ารํวมกิจกรรม
แขํงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
-ร๎อยละ ๑๐๐ 
ของครูและ
นักเรียนท่ีมีเจต
คติที่ดีตํอการ
กีฬาอยูํในระดับ
ดีมาก 
 

-ครูและ
นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
แขํงขันกีฬา
สีภายใน
โรงเรียน 
จ านวน 
๘๒๕ คน 
-นักเรียนมี
เจตคติทีด่ีตํอ
การกีฬาใน
ระดับมาก
คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
 

-นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตํอการ
กีฬา 
-นักเรียนได๎รับ
การสํงเสริม
ด๎าน
ความสามารถ
ด๎านกีฬาจาก
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเพิ่ม
วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมมุํงสูํ
ความเป็นเลิศ
และมุํงให๎
นักเรียนได๎ออก
ก าลังกาย 
-ไมํควรมุํงสูํ
ความเป็นเลิศ
ด๎านกีฬาเพระ
สํวนน้ีเป็นสํวน
ของโรงเรียน
กีฬาเทศบาลอยูํ
แล๎ว 

27 โครงการ ๑โรงเรียน 
๑ศิลปะการแสดง 
-กิจกรรมเข๎าคํายฝึก
ปฏิบัติการแสดงลิเก
ปุา 
 

มฐ.14.3 
14.4 
14.5 

-เพื่อสํงเสรมิ
ทักษะด๎านการ
แสดงลเิกปุา
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม
การแสดง
พื้นบ๎านให๎คง
อยูํและขยายสูํ
สาธารณะ
อยําง
กว๎างขวาง 
 

-นักเรียน
รํวมกันสืบ
สาน
วัฒนธรรม
ที่จะเป็นสิ่ง
ที่บํงบอกถึง
องค์กร 

-นักเรียน ๕๐ 
คน เข๎าคํายลเิก
ปุา 
-ร๎อยละ๗๐ ของ
นักเรียนท่ีแสดง
ศิลปะพื้นบ๎าน
ลิเกปุาได๎ด ี
 

-นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม
คํายลิเกปาุ 

จ านวน ๕๐ 

คน 
-ร๎อยละ ๘๐ 
ของนักเรียน
ที่ผํานเกณฑ์
การทดสอบ
การ
ปฏิบัติการ
แสดงลเิกปุา   

-นักเรียนผําน
เกณฑ์การ
ทดสอบการ
ปฏิบัติการ
แสดงลเิกปุา 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการน า
การแสดงลิปุา
ใปจัดแสดงโชว์
ในกิจกรรม
ส าคัญตําง ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
แนวการพัฒนา พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

28 โครงการท่าแพสีเขียว 
-กิจกรรมเพาะเหด็ 
-กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
-กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 
 

มฐ.13.1 
13.2 

- เพื่อให๎
นักเรียนมี
ความรู๎ 
ความเข๎าใจ
ในแนว
ปฏิบัติตาม
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อให๎
นักเรียน
เรียนรู๎
อาชีพ
เกษตรที่
สามารถ
พึ่งพา
ตนเองได ๎
 

-นักเรียนทุก
คนไดล๎งมือ
ปฏิบัติตาม
หลัก
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
-นักเรียนพึง
พอใจตํอการ
เรียนรู๎อาชีพ
เกษตรที่
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได๎ ไมํต่ ากวํา
ระดับด ี
 

-นักเรียน
ช้ันม.๑-
ม.๖
จ านวน 
๓๐๐คน
สร๎างบํอ
ซีเมนต์ 
และ
เลี้ยง
ปลาดุก 
-ร๎อยละ 
๗๐ ของ
นักเรียน
มีความ
พึงพอใจ
ตํอการ
เพิ่ม
ทักษะใน
ชีวิต 

-นักเรียนท่ี
เข๎ารํวม
โครงการ 
จ านวน 
๓๒๗ คน 
-นักเรียน
ร๎อยละ 
๙๐ มี
ความพึง
พอใจตํอ
กิจกรรม 

-นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
โครงการสามารถใช๎
ชีวิตได๎ถูกต๎องตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี

29 โครงการออมทรัพย ์
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 

มฐ.9.1 
9.5 

-เพื่อให๎
นักเรียน
รู๎จักการ
ออมเงิน 
 

-นักเรียนทุก
คนมีเงินฝาก
เป็นของ
ตัวเองตาม
ปัจจัยที่
ตนเองมีซึ่ง
ยํอมแตกตําง
กัน 
-นักเรียนมี
ความพึง
พอใจตํอการ
เก็บเงินและมี
ความภูมิใจใน
ตนเองอยูํใน
ระดับดีมาก 

-นักเรียน
ทั้ง ๖ 
ระดับชั้น
เข๎ารํวม
โครงการ
ออม
ทรัพย ์
-ร๎อยละ
๗๐ ของ
นักเรียน
ที่มีเงิน
ฝาก
ประจ า 
มากกวํา 
๓,๐๐๐ 
บาท 
 

-นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น
เข๎ารํวม
โครงการ 
คิดเป็น
ร๎อยละ 
๙๐ 
-นักเรียนมี
เงินเก็บ
ออมกํอน
จบ
การศึกษา 
คิดเป็น
ร๎อยละ 
๙๐ 

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นเข๎ารํวม
โครงการ 
-นักเรียนมีเงินเก็บ
ออมกํอนจบ
การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีเจ๎าหนา๎ที่
ธนาคารทุก
ระดับชั้น จะชํวยลด
ภาระของครไูด ๎
-ควรเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการคือ เพื่อให๎
นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเต็มเปี่ยมไปด๎วย  
            จรรยาบรรณความเป็นครูท๎องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

30 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
กระบวนการจดัการเรียนรู ๎
 

มฐ.1.1 
 

-เพื่อสํงเสรมิ
ให๎ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
ความเป็นคร ู
 

-ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคนได๎รับ
การพัฒนา
ด๎านมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
ความเป็นคร ู
-ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความพึง
พอใจตํอการ
จัดกิจกรรมไมํ
ต่ ากวําระดับด ี

-ครูอบรม
เชิง
ปฏิบัติการ
โดย
วิทยาการ
ภายนอก
จ านวน  ๒ 
วัน 
จ านวน 
๕๐คน 
-ร๎อยละ
๙๐ ของ
ครูที่มี
ความพึง
พอใจตํอ
โครงการ
ในระดับดี
มาก 

-ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาเข๎า
รํวม
กิจกรรม
จ านวน๕๗ 
คน 
-ครูมีความรู๎
ความเข๎าใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ไมํต่ ากวําดี
คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎า
รํวมกิจกรรม 
-ครูมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรส ารวจความ
ต๎องการของครู
และบุคลากรวํา
ต๎องการพัฒนา
เรื่องใด 
-ควรนับช่ัวโมง
อบรมและระบุ
ผลส าเร็จของการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 

31 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมประกวดสื่อ 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อและ
การใช๎สื่อ 
 

มฐ. 1.6 
1.7 
1.8 
5.3 

- เพื่อสํงเสริม
ให๎ครูไดร๎ับ
ความรู๎และ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการท าสื่อ
การเรยีนการ
สอน 

ครูไดร๎ับการ
พัฒนาตนเอง
ในการเพิ่ม
ความสามารถ
ในการสอน
เพื่อพร๎อมสูํ
การเป็นมือ
อาชีพ 

- มีระบบ
ทีวีประจ า
ห๎องเรียน
และศูนย์
การเรยีนรู๎
จ านวน 
27 เครื่อง 
- มีครู
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
โดย
วิทยากร
ภายนอก
จ านวน 2
วัน 
จ านวน 
50 คน 

-มีครูอบรม
เชิง
ปฏิบัติการ
โดย
วิทยาการ
ภายนอก
จ านวน  ๒ 
วัน จ านวน 
6๐ คนถือ
วําบรรลุ
ตาม
เปูาหมายที่
วางไว ๎
-ครูมี
ความรู๎
ความ
เข๎าใจและ  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

     - จัด
ประกวด
แบํงเป็น 
3 
ประเภทๆ
ละ 5 
รางวัล 
- เชิญ
กรรมการ
เชี่ยวชาญ
จาก
ภายนอก 

สามารถใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการ
จัดการ
เรียนรู๎ทุก
กลุํมสาระ
การเรียนรู๎
ถือวําบรรลุ
ตาม
เปูาหมายที่
วางไว ๎
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวการพัฒนา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ           
           เทคโนโลยี สร๎างเครือขํายการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสํงเสริมการวิจัยทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

32 โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 
- กิจกรรมปรับปรุง
หลักสตูร 
- กิจกรรมประเมิน
หลักสตูร 
 

มฐ.8.1 
8.2 

-เพื่อพัฒนา
หลักสตูรให๎
ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม
โลก 
 

-หลักสูตร
ได๎รับการ
ปรับปรุง
แก๎ไขเพื่อ
สนองตํอการ
เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี
ขึ้น 

-หลักสูตรที่
มีการ
พัฒนาให๎ดี
ขึ้น อยําง
น๎อย 1 
หลักสตูร 
-ร๎อยละ 
๘๐ ของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความรู๎
ความเข๎าใจ
ในเรื่องการ
พัฒนา
หลักสตูรให๎
ทันตํอ
สังคม
ปัจจุบัน 

-หลักสูตรมี
การพัฒนาดี
ขึ้น จ านวน 
๘ สาระการ
เรียนรู ๎
-การจัดการ
เรียนการ
สอนของครู
สอดรับกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม
โลก คิดเป็น
ร๎อยละ ๘๐ 

-การจัดการเรียน
การสอนของครู
สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
 
ข้อเสนอแนะ 
-แบบสอบถาม
การประเมิน
หลักสตูรสํวน
ผู๎ปกครอง
ประเมินใช๎ค าถาม
ที่ไมํเหมาะสมกับ
ผู๎ปกครอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา 
แนวการพัฒนา สํงเสริมชุมชนและสถานศึกษามีความเข๎มแข็งในวิถีการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงภูมิ 
           ปัญญา และองค์ความรู๎ที่มีลักษณะโดดเดํนอยูํในอาเซียนและสังคมโลก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

33 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรม workshop 

สารสนเทศ 
 

มฐ.4.2 
7.3 

-เพื่อรํวมมือ
กันจัดระบบ
สารสนเทศ
งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
โรงเรียนใหม๎ี
ประสิทธิภาพ
ในทุกด๎าน 
 

-ระบบ
ประกัน
ภายใน
โรงเรียน
ได๎รับการ
พัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

-ครูจ านวน 
๖๐คน 
รํวม
กิจกรรม 
workshop 
สารสนเทศ 
-ร๎อยละ
๘๐ของ
งานท่ีได๎รับ
การ
จัดระบบ
สารสนเทศ 
อยูํใน
ระดับด ี

-โรงเรียนผําน
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
จากต๎นสังกัด 
และ สมศ.  
-ระบบการจดั
การศึกษา
ของโรงเรียน
มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น คิดเป็น
ร๎อยละ ๘๐ 

-โรงเรียนผําน
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาจากต๎น
สังกัด และ สมศ.  
-ระบบการจดั
การศึกษาของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี

34 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ขั้นพื้นฐาน 
-กิจกรรมการจับจีบผ๎าใน
โอกาสตํางๆ 

มฐ. 6.2 
11.1 
11.2 
11.3 
 
 

-เพื่อให๎
นักเรียนกลุมํ
สนใจมี
ความรู๎ มี
ทักษะและ
ได๎รับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
ปราชญ์
ท๎องถิ่นมี
ทักษะในการ
จับจีบผ๎าใน
โอกาสตํางๆ 
-เพื่อให๎
นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมีงาน 
มีรายได ๎

-นักเรียนกลุมํ
สนใจมี
ความรู๎ มี
ทักษะและ
ได๎รับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
ปราชญ์
ท๎องถิ่นมี
ทักษะในการ
จับจีบผ๎าใน
โอกาสตํางๆ 
-นักเรียนมี
ความพึง
พอใจตํอการ
พัฒนา
คุณภาพด๎าน
ฝีมืออยูํใน
ระดับด ี

-นักเรียน
และ
ประชาชน 
สนใจเข๎า
รํวมอบรม
จ านวน 
๖๐ คน 
-ร๎อยละ 
๘๐ ของ
นักเรียน
และ
ประชาชน
มีความรู๎ 
สามารถ
สร๎างงาน 
สร๎าง
รายได๎
ให๎กับ
ตนเองได๎
อยูํใน
ระดับด ี

-มีนักเรียน
เข๎ารํวม
กิจกรรม มี
เจตคติทีด่ีตํอ
โครงการ ใน
ระดับมากคิด
เป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
-นักเรียนและ
ประชาชนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความรู๎ 
ความสามารถ 
สามารถสรา๎ง
งาน และ
รายได๎ให๎แกํ
ตนเองและ
ครอบครัวใน
ระดับด ี
 

-มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
เจตคติทีด่ีตํอ
โครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา 
แนวการพัฒนา จัดแหลํงเรียนรู๎ สาธารณูปโภค พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

35 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ 
-กิจกรรมจดัท าซุ๎มส าหรบัท่ี
นั่งท ากิจกรรมนักเรียน 
 
-กิจกรรมจ๎างท าปูาย
ประชาสมัพันธ์งานการศึกษา 
 
-กิจกรรมจ๎างท าปูาย
ประชาสมัพันธ์มุมเกียรตยิศ 
 
-กิจกรรมจ๎างเหมาระบบ
ไฟฟูาภายในโรงเรียน 
 
-กิจกรรมจ๎างเหมาปรับปรุง
ห๎องน้ า-ห๎องส๎วม 
 
-กิจกรรมท าหลังคาพื้นที่ลาน
กิจกรรมอาคาร 2 
 
-กิจกรรมทาสีโต๏ะนั่ง
รับประทานอาหารนักเรียน 

ม. 3.1 
3.2 
3.3 

-เพื่อ
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ให๎มีความ
ปลอดภัย
ด๎าน
อาคาร
สถานท่ี 
-เพื่อเพ่ิม
แรงจูงใจ
ใน
การศึกษา 
 

-มีสิ่ง
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ให๎มีความ
ปลอดภัย
ด๎านอาคาร
สถานท่ี 
-เพิ่ม
แรงจูงใจใน
การเรยีน
ของ
นักเรียนตํอ
การศึกษา 

-โรงเรียนมี
การท าซุ๎ม 
ปูายเสาธง 
ทํอน้ า 
เครื่อง
ดนตรีใน
ปริมาณ
ที่ตั้งไว ๎
-ร๎อยละ
๑๐๐ ของ
นักเรียนท่ี
มีความพึง
พอใจตํอ
อาคาร
สถานท่ี
และภมูิ
ทัศน์ของ
โรงเรียนใน
ระดับดี
มาก 

-โรงเรียนมี
ซุ๎ม ปูายเสา
ธง ทํอน้ า 
เครื่อง
ดนตรตีรง
ตาม
ปริมาณที่ได๎
ตั้งไว๎  
-นักเรียน
ผู๎ปกครอง 
คณะครู
และชุมชนมี
ความ
ภาคภูมิใจ
ตํอ
สถานศึกษา 
คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๐๐ 

-นักเรียนผู๎ปกครอง 
คณะครูและชุมชนมี
ความภาคภูมิใจตํอ
สถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการประเมิน
โครงการเป็นระยะ ๆ  

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) 
แนวการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบ SBMLD 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

36 โครงการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา 

ม.4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
7.3 

-เพื่อ
จัดเก็บ
ข๎อมูลของ
งาน
บริหาร
การศึกษา
อยํางเป็น
ระบบ 

-ระบบงาน
แตํละฝุาย
มีข๎อมูลที่
ชัดเจนเป็น
ระเบียบ
เหมาะแกํ
การ
น ามาใช๎ใน
ครั้งตํอไป 
-ผู๎บริหารมี
ความพึง 

-ข๎อมูลการ
บริหาร
โรงเรียน
ของ ๔ 
ฝุายงาน 
-ร๎อยละ๘๕ 
ของครูที่มี
ความพึง
พอใจตํอ
การบริหาร
การศึกษา 

- โรงเรียน
มีข๎อมูล
การบริหาร
โรงเรียนทั้ง 
๔ ฝุายงาน 
-ความพึง
พอใจตํอ
การบริหาร
การศึกษา
ของคณะ
ผู๎บริหาร  

-โรงเรียนมีระบบ
การบริหาร
การศึกษาท่ีได๎
มาตรฐานของ
หนํวยงานภายใน
และภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ไมํม ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

    พอใจตํอ
การ
จัดระบบ
ข๎อมูลที่
เป็นระบบ
อยูํในระดับ
ด ี

ของคณะ
ผู๎บริหาร
โรงเรียนใน
ระดับด ี

คิดเป็นร๎อย
ละ ๙๐  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) 
แนวการพัฒนา พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอยํางมืออาชีพและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

37 โครงการ ธรรมาภิบาล
สร๎างฐานการศึกษาสูํการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

มฐ.4.1 
4.2 
4.3 
4.5 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

-เพื่อให๎ชุมชน 
ผู๎ปกครองมี
สํวนรํวมใน
การบริหาร
จัดการศึกษา  
-เพื่อให๎มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

-ชุมชน 
ผู๎ปกครองมี
สํวนรํวมใน
การบริหาร
จัด
การศึกษา
ให๎มี
คุณภาพ
เป็นการ
รํวมมือกัน
เพื่อ
ขับเคลื่อน
องค์กร 
-ชุมชน 
ผู๎ปกครอง 
และ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
มีความพึง
พอใจตํอ
การมีสํวน
รํวมในการ
บริหารจดั
การศึกษา 
ไมํต่ ากวํา 

-ผู๎ปกครอง
นักเรียนม.๑-
ม.๖ จ านวน  
๘๐๐คน 
กรรมการ
สถานศึกษา 
๑๕ คน  
ตัวแทน
ชุมชนจ านวน 
๒๐ คน เข๎า
รํวมประชุม 
-ร๎อยละ ๘๐ 
ของ
ผู๎ปกครอง
และ
กรรมการ
สถานศึกษา 
ชุมชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรม
ได๎มสีํวนรํวม
ให๎ข๎อมูล 
ข๎อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
โรงเรียนและ
การสํงเสริม  

-มีผู๎ปกครอง
เข๎ารํวมการ
ประชุมจ านวน 
๘๒๔ คน มี
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เข๎ารํวม
ประชุม ๑๕ 
คน รวมทั้ง
ตัวแทนชุมชน 
ที่เข๎ารํวม
ประชุม 
จ านวน ๒๐ 
คน  
-ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความรูส๎ึกวํา 
ได๎มสีํวนรํวม
ในการให๎
ข๎อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
สถานศึกษาใน
ระดับมากคิด
เป็นร๎อยละ 
๘๕ 

-ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความรูส๎ึกวําไดม๎ี
สํวนรํวมในการ
ให๎ข๎อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดกิจกรรม
เครือขําย
ผู๎ปกครองให๎เป็น
ระดับชั้น 
-เครือขําย
ผู๎ปกครองในแตํ
ระดับชั้นควรมี
ระบบออนไลน์ 
เชํน กลุํมไลน์ 
เป็นต๎น 
-ควรสร๎างทีมงาน
กลุํมเครือขําย
ผู๎ปกครองในแตํ
ละระดับช้ันโดยมี
หัวหน๎าระดับ
และครปูระจ าช้ัน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข๎อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว๎ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

    ระดับด ี นักเรียนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

 และครปูระจ าช้ัน
อยูํในกลุํม 

 
2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 1. โครงการพลิกถุง พลิกโลก ตามนโยบายเมืองคาร์บอร์นต่ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล๎อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบํงช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข๎อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว๎ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมคดัแยกขยะ 
-กิจกรรมเครือขํายลด
คาร์บอน 
-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน า
นักเรียนอนุรักษ์คลอง
ทําแพดูแลฝาย 
-กิจกรรมผักสวยริม
คลอง น้ านอง มีปลา
ถวายเพื่อแม ํ
-กิจกรรมลดพลังงาน
เพื่อโลกของเรา 

มฐ.6.1 
6.2 
11.1 
11.2 
 

- เพื่อรักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ  
 

-นักเรียนทุกคน
รักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ 
-นักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอการ
รักษา
สภาพแวดล๎อม
และระบบ
นิเวศวิทยา
คลองทําแพ 
อยูํในระดับดี
มาก 

-จ านวน
นักเรียนและ
ผู๎ปกครอง 
ชุมชนเข๎ารํวม
โครงการร๎อย
ละ ๘๐ 
- ร๎อยละ๑๐๐ 
ของนักเรียน 
ผู๎ปกครอง 
ชุมชนที่มีความ
พึงพอใจตํอ
การรํวม
อนุรักษ์คลอง
ทําแพอยูํใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียน
จ านวน ๕๐ 
คน เป็นผู๎น า
นักเรียนในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมได ๎
-นักเรียนร๎อย
ละ ๑๐๐ มีเจต
คติที่ดีตํอการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

-นักเรียนเป็น
ผู๎น านักเรยีน
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมได ๎
-นักเรียนมี
เจตคติทีด่ีตํอ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ครูผู๎สอนควร
น าขยะไปท า
ผลงานและ
ฝึกให๎นักเรียน
สร๎างงานฝมีือ
จากขยะซึ่ง
สามารถ
เชื่อมโยงกับ 
To Be 
Number 
One 
-ควร
ขับเคลื่อน
ตามหลัก 3R 
-ควรลด
กิจกรรมควร
ท าเรื่องเล็ก ๆ 
กํอนคํอยคิด
เรื่องใหญ ํ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 71 

ตอนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ

ประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

93.58 
   

  

1.2 ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

98.11 
   

  

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 88.60      
1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่

สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

90.85 
   

  

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก 91.39      
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
91.24 

   
  

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 

95.92 
   

  

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 90.09      
1.9 ครูจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม 89.90      
1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน 93.73      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 92.34      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ  
   วิชาชีพ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพโดย สถานศึกษามีครูมี
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี ทั้งกาย วาจา และการปฏิบัติตํอผู๎อ่ืน มีการเข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าวัดฟังธรรม รางวัลเชิดชู
การปฏิบัติหน๎าที่ของครูอันเป็นแบบอยํางแกํผู๎อื่นได๎ เชํน รางวัล 1แสนครูดี ทั้งยังมีความประหยัด ซื่อสัตย์ใช๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงตน โดยมีสํวนรํวมในการออมทรัพย์จากโครงการธนาคารโรงเรียน มีการด ารงตนใน
ความเป็นวัฒนธรรมไทยและสากลตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยการเข๎ารํวมโครงการในทางประเพณีและวันส าคัญ
ทางศาสนา นอกจากนี้ยังความสัมพันธ์อันดีกับผู๎ปกครอง ชุมชนโดยมีการรํวมกิจกรรมตํางๆของชุมชน เชํน งาน
ทอดกฐิน งานบุญเดือน 10 งานบ าเพ็ญกุศลศพของผู๎ปกครองและคนในชุมชนเสมอมา และมีโครงการเยี่ยมบ๎าน
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ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือสื่อสารและชํวยเหลือ ในเรื่องการเรียนของผู๎เรียนและรายงานการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎
ผู๎ปกครองได๎รับทราบเพื่อสํงเสริมสนับสนุนผู๎เรียน   

    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ครูมีความรู๎  ความเข๎าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถานศึกษามีการจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการปรับปรุง
หลักสูตร มีการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาแตํละสาระวิชา ทั้งนี้เพ่ือให๎ครูความรู๎ 
ความเข๎าใจปรัชญาการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดท าวิจัยชั้นเรียนและวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให๎ครูมีความเข๎าใจจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล จาก
โครงการเยี่ยมบ๎านซึ่งสามารถท าให๎มีข๎อมูลที่ครอบคลุมทุกด๎านในตัวผู๎เรียน เพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผู๎เรียน
เป็นรายบุคคลจากบันทึกการเยี่ยมบ๎านและข๎อมูลนักเรียน ทั้งนี้มีการรวบรวมข๎อมูลของนักเรียนเป็นระบบสารสนเทศ
ระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท๎องถิ่น( School Information System: SIS) เพ่ือใช๎ในการน าผลการประเมิน
ตัวผู๎เรียนมาใช๎พัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนตํอไป 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
                - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยมีท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน และบริบทของท๎องถิ่น  มีการ
บันทึกหลังสอน ทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการจัดการเรียนการสอน มาจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีโอกาสเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ มีการนิเทศการสอนของครูโดยหัวหน๎ากลุํมสาระและผู๎บริหาร เพ่ือเป็นการ
แนะน าให๎ครูมีระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษา  ควรจัดท าทะเบียนคุมแผนการจัดการเรียนรู๎ และงานวิจัยให๎เป็นระบบและสะดวกในการ

น ามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้ควร มีผู๎รับผิดชอบจัดเก็บ และจัดท าชุดส าเนางานวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวกโดย ใช๎กิจกรรมโฮมรูม เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
สร๎างวินัย ข๎อตกลงและแนวการปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกัน มีการท าข๎อตกลงของห๎องเรียนเพ่ือปฏิบัติกับผู๎เรียนอยําง
เทําเทียมกัน และสร๎างเสริมให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของความแตกตํางระหวํางบุคคล นอกจากนี้สถานศึกษายังมีระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน(โครงการแนะแนว) เพ่ือให๎ครูสํงเสริมการสร๎างมิตรภาพระหวํางผู๎เรียนด๎วยกันและครู 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- สถานศึกษาควรกิจกรรมเพ่ือนชํวยเพ่ือน ด าเนินการโดยงานแนะแนวให๎เป็นระบบและมีแฟูมจัดเก็บเพ่ือ
สะดวกในการน าไปใช๎ในการจัดการเรียน     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ โดยมีการด าเนินการจัดท าทะเบียนสื่อ เพ่ือให๎ครูมีการแสวงหาสื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ มีการสํงเสริมให๎ครูมีการบันทึกการผลิตและใช๎สื่อและท าให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ใช๎สื่อและเทคโนโลยี นอกจากนี้สถานศึกษามีการสนับสนุนครูผลิตสื่อการสอน โดยการจัดท าโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร   กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ด๎าน ICT โครงการพัฒนาและสํงเสริมบุคลากรให๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู๎ และมีการมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร เพ่ือให๎ครูน าเทคนิควิธีการในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเอง 
และงานในหน๎าที่ อีกท้ังประเมินผลการใช๎ สื่อ เทคโนโลยี และน ามาพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ทะเบียนการใช๎สื่อรายบุคคล 
  - ทะเบียนคุมสื่อ และสรุปของโรงเรียน 
  - ทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู๎ ครบถ๎วนทุกศูนย์ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้เต็ม  
  ตามศักยภาพ   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

           สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ในการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  โดยสถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีการวัดและ
ประเมินผลผู๎เรียนสอดคล๎องกับสภาพจริง มีการใช๎แบบแบบทดสอบในการออกแบบและสร๎างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู๎ และความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวัดและประเมินผล   และมีการนิเทศการ
สอนเพ่ือให๎ครูใช๎วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งนี้มีการจัดท า ปถ. ๐๕  , ปถ. ๐๖  แบบประเมินแผน
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พอเพียง ในการสนับสนุนให๎ครูน าผลการประเมิน ไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ   
     
     ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือศึกษาสภาพ

ปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ือสามารถจัดท าแผนการสอนให๎
เหมาะกับผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดท า วิจัยในชั้นเรียน  ใช๎แบบประเมิน กํอน – หลัง การเรียนเพ่ือเลือกใช๎เทคนิค
การสอนหรือใช๎นวัตกรรมในการแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  ครูจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม โดยด าเนินการรํวมมือในการจัดสภาพแวดล๎อม

ภายในโรงเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เชํน สวนแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ลานกีฬา ต๎นไม๎พูดได๎  มีการจัดปูายนิเทศใน
ห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ทั้งนี้เพ่ือจัดมุมเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห๎องเรียน เชํน 
โต๏ะ-เก๎าอ้ี อุปกรณ์การเรียน พัดลม โทรทัศน์ สื่อการสอนอยํางอ่ืน เพ่ือสามารถให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - จัดบอร์ดให๎ความรู๎ให๎เน๎นปัจจุบันและแสดงผลงานนักเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน โดยครูมีการนิ เทศการสอนเพ่ือให๎ความรัก ความเมตตาตํอ

ผู๎เรียนอยํางเสมอภาค รํวมกันท ากิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นการยอมรับและให๎ความส าคัญตํอความรู๎สึก และความคิด
ของผู๎เรียน จัดกิจกรรมแนะแนวให๎ค าปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน เสริมสร๎างความเป็นกัลยาณมิตรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน และโครงประชุมผู๎ปกครองเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะของผู๎ปกครองและ
ชุมชน นอกจากนี้รํวมกิจกรรมกับผู๎ปกครองและชุมชนอยํางสม่ าเสมอ โดยผํานโครงการสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตํอชุมชน เพ่ือน าผลสะท๎อนรวมทั้งข๎อเสนอแนะในการจัด
การศึกษามาปรับปรุงในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 75 

   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  - จัดท าทะเบียนมอบทุนการศึกษา และของบริจาคให๎ชัดเจน 
  - สรุปสารสนเทศ งานสัมพันธ์ชุมชน ให๎เป็นระบบรายปี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
 

  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 ผู๎บริหารสถานศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

95.48      

2.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาเข๎าใจปรชัญาและหลักการจัด
การศึกษา มีความคดิรเิริ่ม มีวสิัยทัศน์ และเป็นผู๎น าทาง
วิชาการ 

94.44      

2.3 ผู๎บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน
อยํางมีคุณภาพ 

94.94      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 94.95      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  - แบบประเมินฯ  เกียรติบัตร การฝึกอบรม     
 - แบบประเมินฯ/โครงการขอขยายชั้นเรียน การเปิดแผนการเรียนระดับ ม.ปลาย (3 แผนการเรียน)/

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี/แผนยุทธศาสตร์ฯ/แผนปฏิบัติการ   
  - ประจ าปีการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแบบประเมินฯ/  ภาพถําย/ค าสั่ง 
        
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  
  - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และ
เป็นผู้น าทางวิชาการ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  ผู๎บริหารสถานศึกษาเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู๎น าทาง
วิชาการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี ในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอยําง
ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท๎องถิ่น มีการริเริ่มแนวทางในการบริหารงานวิชาการท่ีทันตํอการเปลี่ยนแปลงโดย
จัดท าคูํมือการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โครงการในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การนิเทศโครงการ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยการประเมิน
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องค์กรในองค์รวมและการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการโครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โครงการประชุมผู๎ปกครองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเป็นสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคนรํวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน  
   - สํงเสริมให๎ครูใช๎เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาเรียนรู๎ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
ผู๎บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยํางมีคุณภาพ โดยจัดให๎มีแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตาม
แผนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี/แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษา/โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ทางการศึกษามีการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือบริหารงานแบบมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง มีการมอบหมายงานให๎ตรงกับความรู๎ ความสามารถ ความถนัดของแตํละบุคคลอยํางทั่วถึง  โดยมีคูํมือการ
ปฏิบัติงานของฝุายงาน/คูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากร/ค าสั่งโรงเรียน เพ่ือให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน มีการใช๎ แบบประเมินฯ/โครงการนิเทศการเรียนรู๎ สรุปการปฏิบัติงานของฝุายงาน/สรุปการ
บริหารงานตามแผนฯ ( 4 ฝุายงาน ) เพ่ือเป็นการนิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแกํบุคลากร  ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร/โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามแผนงานโครงการ นอกจากนี้มีการ สรุปการบริหารงานที่ก าหนดไว๎
ในแผนงาน 4 ฝุาย/โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษา การติดตาม สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือ
 บริหารงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนงานและมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  
        
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมนิระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2  ของสถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติ
ตามแผน 
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 

   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน    คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่ง 
              การเรียนรู้ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู๎ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม 

93.33 

   

  

3.2 สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและ
สร๎างเสริมความปลอดภัย 93.33 

 
 
 

  
  

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือจัดการศึกษา 

93.33 
 
 

  
  

3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมตํอการจัดการศึกษา 

93.33 
 
 

  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 93.33      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ 

 วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู๎ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาการบริการ
และบริหารสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่เ อ้ือตํอการเรียนรู๎  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
สถานศึกษามีมุม/ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม โดยมีการสร๎างห๎องศูนย์การเรียนรู๎ รวมทั้ง
บันทึกการใช๎ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ และนอกจากนั้นมีการจัดท าแผนการใช๎จํายเงิน/ทะเบียนครุภัณฑ์/รายงานการใช๎
จํายงบประมาณ เพ่ือเป็นการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนรู๎ 
    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - แสดงแผนผังโรงเรียน อาคารเรียนให๎บุคคลทั่วไปได๎รับรู๎ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร๎างเสริมความปลอดภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
สถานศึกษาได๎จัดโครงการพลิกถุงพลิกโลก กิจกรรมปูายจราจรในโรงเรียนเพ่ือสภาพแวดล๎อม สะอาด  สะดวก  
ปลอดภัยและเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  มีแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดย
สถานศึกษาด าเนินการโครงการทําแพสีเขียวและห๎องศูนย์การเรียนรู๎ทั้ง 8 สาระวิชาและสถานศึกษายังด าเนินการ
โครงการคํายวิชาการ/ทําแพสีเขียว/เรียนรู๎วิทย์สูํโลกกว๎าง โครงการเรียนรํวม มทร. เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ภายนอกที่
เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  นอกจากนี้ด าเนินการโครงการสํงเสริมสุขภาพนักเรียน /โครงการอดเปรี้ยวไว๎กิน
หวาน(สปสช.)/เชิญวิทยากรให๎ความรู๎ กิจกรรมรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติด เพ่ือจัดระบบปูองกันการบาดเจ็บและ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา   

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   - รวบรวมเอกสาร ภาพถําย หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ จัดแฟูมเป็นระบบ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา โดยสถานศึกษา มีแผนการใช๎

จํายเงิน ที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐและองค์กรปกครองท๎องถิ่น มีทะเบียนบริจาค
ทุนการศึกษา โครงการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับสถานศึกษา /กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง ซึ่งได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน ผู๎ปกครองและชุมชน เพ่ือใช๎ในการจัด
การศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได๎เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา อันได๎แกํ หนังสือขอความ
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อนุเคราะห์/ตอบขอบคุณ/ทะเบียนบริจาคทุนการศึกษา จากการทอดผ๎าปุาเพ่ือการศึกษา การบริจาคทุนการศึกษา
จากภาคสํวนทางสังคมตํางๆ   

     
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

              - ให๎มีทะเบียนคุมประกอบด๎วยภาพถํายของบริจาค หนังสือขอบคุณ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตํอการจัดการศึกษา โดย
สถานศึกษามีห๎องสมุดโรงเรียน/โครงการโทรทัศน์สูํห๎องเรียน/หลักสูตรการท าอาหารพ้ืนบ๎าน เพ่ือมีนวัตกรรมที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ ของผู๎เรียน สถานศึกษามีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ของผู๎เรียนโดย
ด าเนินการ โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง    (ลิเกปุา)บัญชีแหลํงเรียนรู๎ภายในและนอกสถานศึกษา 
โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง นอกจากนี้ สถานศึกษามีเครือขํายการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน โดย า
เนินการโครงการโครงการสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎คอมพิวเตอร์ ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต๎ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -  

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
             มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
     ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 81 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน    คือ มีคําเฉลี่ย 4.50 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดบัคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 100.00      
4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม 86.67      
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวม
พัฒนาสถานศึกษา 

100.00 
   

  

4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 100.00      
4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถํวงดุลการปฏิบัติงาน 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 97.33      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน อยําง
ชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝุาย / งาน โดยสั่งการด๎วยค าสั่งโรงเรียน ในการกระจายความรับผิดชอบ ตัดสินใจในฝุาย
งานเพ่ือเกิดความราบรื่นในการ ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และใช๎สรุปผลโครงการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน มี
การวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ มีการบันทึกการประชุมฝุายงานตํางๆในการท ากิจกรรม/โครงการของ
สถานศึกษา  มีการรายงานติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือติดตาม นิเทศ คณะกรรมการฝุายตํางๆ ด าเนินงานตาม
แผน และมีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใช๎แบบสรุปผลโครงการ แบบติดตามและประเมินผลโครงการจากคณะกรรมการฝุายตํางๆ  
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รายงานผลการด าเนินงาน นอกจากนี้น าข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยคณะกรรมการฝุาย
ตําง ๆ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษามากท่ีสุด  
   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรมีการเตรียมเอกสารหลักฐานที่เป็นค าสั่ง โดยอ๎างอิงค าสั่งในการประเมินมาให๎ชัดเจน เพ่ือความสะดวก
ในการใช๎งาน 
  - การรายงานติดตามประเมินผลโครงการให๎มีบันทึกข๎อความน าสํง สรุปรายงานแยกออกมา เพ่ือ
สะดวกในการรายงานและใช๎เป็นสารสนเทศ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาบริหารโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม  โดยสถานศึกษามีสารสนเทศห๎องประกันคุณภาพ ,
เว็ปไซต์,แผํนพับ,ปูายประชาสัมพันธ์ เพ่ือการจัดระบบข๎อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันตํอ
การใช๎งาน  สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา   มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจรํวมกันในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา มีการประชุมด าเนินงานและมีบันทึกการประชุม
บุคลากรประจ าเดือน ชี้แจงและท าความเข๎าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด นอกจากนี้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ,แบบวัดความพึงพอใจสรุปผลโครงการ,
แนวทางการปฏิบัติงานของแตํละกิจกรรม/โครงการ เพ่ือแจ๎งให๎สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องรับผิดชอบและแก๎ไข
ปัญหาจากผลการด าเนินงาน    

       
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมพัฒนาสถานศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ สถานศึกษา

ได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
การประชุมอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดท าเอกสารส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพ่ือรํวมกิจกรรมของ
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรํวมระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยมีการบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื่องของการหารายได๎เพ่ือใช๎ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชํนการมอบ
ทุน การจัดทอดผ๎าปุาเพ่ือการศึกษา และมีการติดตาม ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค าสั่ง ติดตามและ
ประเมินแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)  เพ่ือรํวมติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา มีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แล๎วน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ให๎มีการระบุโครงการที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสํวนรํวม โดยนับจากเปูาหมายของ

โครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  สถานศึกษาบริหารงานที่มุํงผลสัมฤทธิ์ โดยสถานศึกษาจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
มีแบบสรุปผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ไว๎อยํางชัดเจน มีการด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลโครงการประจ าปีตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือน ามาจัดท าแผน/ โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน และน าแผน /
โครงการ ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว๎  มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ,รายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการ,แผนงบประมาณประจ าปี เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย โดยสถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในแผนพัฒนา
การการศึกษาในปีถัดไป    

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถํวงดุลการปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุมโครงสร๎างการบริหารงานโดย มีการจัดท าคูํมือแนว
ทางการปฏิบัติงานบุคลากรและค าสั่งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ในระดับต๎นสังกัด มีการจัดท า 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปีและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
เพ่ือให๎คณะกรรมการฯตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช๎ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดท าค าสั่ง
การประเมิน ติดตามแผนปฏิบัติการและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีกา รก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบงานแผนและงานประกันคุณภาพซ่ึงบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คูํมือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพ่ือให๎คณะกรรมการฯตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้สถานศึกษาได๎มีการตั้งคณะกรรมการฯจัดท ารายงานการตรวจสอบตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โดยมีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินโครงการ เพ่ือรายงานความคุ๎มคําในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท ากิจกรรม/โครงการ ในปี
การศึกษาที่ผํานมา และมีการรายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  SAR ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องรับทราบ นอกจากนี้
สถานศึกษาได๎จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR) เพ่ือรายงานผลการประเมินตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
และน าเสนอตํอสาธารณชนตํอไป  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 -  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560  ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4  ของ
สถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีคําเฉลี่ย  4.50 
 
       ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให๎ เหมาะสมกับผู๎ เ รี ยน  และบริบทของท๎องถิ่ นสูํ
ประชาคมอาเซียน 

100.00      

5.2 สถานศึกษาสํงเสริม ก ากับดูแลให๎ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

100.00      

5.3 สถานศึกษาสํงเสริมการผลิต การใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

94.44      

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 93.33      
5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 

100.00      

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 

93.33      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 96.85      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน และบริบทของท๎องถิ่นสูํ
ประชาคมอาเซียน  โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือแตํงตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น เพ่ือ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครอบคลุมกับความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน  โดยประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงนาม และมีการจัดประเมินหลักสูตรโดยแบบประเมินการใช๎หลักสูตรจากทุกฝุาย เพ่ือให๎
หลักสูตรสถานศึกษาที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารายงานต๎นสังกัด มีการน าหลักสูตร
สถานศึกษา ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยผํานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน นอกจากนี้
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท๎องถิ่นให๎ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง โดยการจัดท า โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือได๎ หลักสูตรท๎องถิ่นจากค าสั่งที่ 60/2560 ลงวันที่  9 มิ.ย.
2560 

 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรน ารํองรอยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มาใสํในสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสํงเสริม ก ากับดูแลให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการให๎ครูแนะแนวและครูประจ าวิชาส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับความถนัดและ
ความสามารถของผู๎เรียน จัดท าแผนการสอนและสํงแผนการสอนตามปฏิทินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให๎ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและให๎หัวหน๎ากลุํมสาระท าการนิเทศรํวมกับผู๎บริหาร จากนั้นสรุป
การนิเทศการสอน เพ่ือรายงานตํอผู๎บริหารและแจ๎งแกํครูผู๎สอน เพ่ือให๎มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการใช๎
แผนการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ โดยมีการ
บันทึกหลังสอน การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหาข๎อแก๎ไขจากใช๎แผนการสอนของครูและค าสั่งมอบหมายงานนิเทศการ
จัดการศึกษา ค าสั่งที่  38/2560   
  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรเพ่ิมบันทึกการสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ มาสรุปเป็นข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือการก ากับ นิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสํงเสริมการผลิต การใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎  โดยสถานศึกษามีการบันทึกการใช๎ศูนย์การเรียนรู๎และการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติ รวมทั้งห๎องเรียน 
E classroom เพ่ือสํงเสริมการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับวัย  สถานศึกษาสํงเสริมการใช๎สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่
เหมาะสมและสอดคล๎องกับวัย โดยการใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ ห๎องเรียน E classroom เพ่ือการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและรู๎จัก
ใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการใช๎แบบประเมินการผลิตและการใช๎สื่อ เพ่ือประเมินผลการผลิตและการใช๎สื่อ 
สถานศึกษามีการสํงเสริมการพัฒนาสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ โดย โครงการอบรมจัดท าสื่อ และ โครงการพัฒนาบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมซํอมบ ารุง)  สถานศึกษาจัดท าทะเบียนสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยด าเนินการจัดท าทะเบียนสื่อแตํละศูนย์การเรียนรู๎  โครงการสํงเสริมการผลิตและการใช๎สื่อ (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรมประกวดสื่อ)  นอกจากนั้นสถานศึกษาสํงเสริมการดูแลรักษา ซํอมแซมสื่อที่ช ารุดให๎สามารถใช๎
งานได๎ โดยจัดท าทะเบียนสื่อแตํละศูนย์การเรียนรู๎ การซํอมบ ารุงสื่อการสอนในกลุํมสาระ  
     

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรเพิ่มเติมทะเบียนสื่อให๎เป็นปัจจุบัน และการใช๎สื่อการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาได๎มอบหมายงานแนะแนวน าผล
การวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎  มีการแตํงตั้งหรือมอบหมายผู๎รับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ตรงกับความรู๎ความสามารถ และความถนัด สถานศึกษาจัดท าคูํมือแนวทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ค าสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่  23 พ.ค.2560  มีการจัดท าแผนการสอนและการเรียนรู๎ตามความ
รํวมมือในการจัดการเรียนรู๎ศูนย์การเรียนรู๎ วิทย์สัญจร  และ สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎  โดยด าเนินการติดตาม นิเทศกลุํมสาระ นอกจากนี้สถานศึกษานิเทศการสอนแตํละกลุํมสาระ  และจัด
กิจกรรมคํายวิชาการเพ่ือน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ของ
สถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 - ให๎สรุปการคัดกรองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล โดยฝุายแนะแนวด าเนินการวิเคราะห์พร๎อมสํงผลการวิเคราะห์
ให๎ครูน าไปใช๎เพื่อจัดท าแผนการเรียนรู๎ตํอไป 
 - สรุปการนิเทศ จากกลุํมสาระให๎น ามารวบรวมเป็นการนิเทศในระดับโรงเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ  โดยสถานศึกษาแตํงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและประเมินผล ตาม ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่บุคากรประจ าปี 2560  ค าสั่งเลขที่ 
44/2560  ลงวันที่ 23 พ.ค. 2560  มีวางแผนและจัดท าระบบการวัดและประเมินผลโดยการจัดท าคูํมือวัด ผล
ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสาร
ประเมินผลตํางๆที่เก่ียวข๎อง เชํน คูํมือ ปถ. ตําง ๆ เอกสารการวัดประเมินผล  มีการจัดท าค าสั่งวัดผลกลางภาค/
ปลายภาค เพ่ือด าเนินการวัดและประเมินผลอยํางเป็นระบบ  จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการศึกษาอยํางเป็นระบบ
 โดยมีการจัดเก็บเอกสารทางการวัดผล ข๎อมูลห๎องธุรการ/ทะเบียน -วัดผล/ห๎องประกัน  สถานศึกษามีการ
จัดท า ปถ.06  หนังสือเชิญผู๎ปกครองรับผลการเรียน ใบรายงานผลการเรียน เพ่ือรายงานผลการเรียนให๎ผู๎ เรียน 
ผู๎ปกครอง ผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ 
         
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ โดยสถานศึกษาจัดท าคูํมือ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็นคูํมือการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ มีการจัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน 
เพ่ือจัดท าปฏิทินและก าหนดผู๎รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 
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อีกทั้งสถานศึกษามีสรุปรายงานการนิเทศ เพ่ือรายงานผลการนิเทศให๎บุคลากรรับทราบ และน าผลการนิเทศมา
ปรับปรุงแก๎ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
          
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
   - เมื่อมีการนิเทศติดตามผลการนิเทศและรายงานผลการนิเทศแล๎ว ต๎องสํงผลการนิเทศ แจ๎งตํองาน
แตํละงานติดตามวํามีการน าผลการนิเทศมาพัฒนางานตํอหรือไมํ 

  
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5 ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีคําเฉลี่ย     4.50  
    ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1 สถานศึกษาจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

100.00 
   

  

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช๎และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม 

100.00 
   

  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม   
โดยสถานศึกษาจัดท าทะเบียนแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือส ารวจข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎หลากหลาย มีการด าเนินการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือน ามาใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในสาระตํางๆ  มีการจัดท าโครงการกิจกรรมตํางๆที่ใช๎แหลํงความรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางชัดเจน  นอกจากนี้สถานศึกษา
ได๎จัดท า โครงการเรียนรู๎เทคโนโลยี บริการ IT สูํชุมชน โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด ทม.ทุํงสง โครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน  โครงการ๑โรงเรียน ๑ ศิลปะการแสดง เพ่ือสร๎าง
เครือขําย เผยแพรํ แลกเปลี่ยนข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสนับสนุนการใช๎และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรม โดยสถานศึกษาด าเนินการ จัดท าข๎อมูลสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องจากสถานศึกษามี การประเมิน แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น แล๎วสรุปผลการจัดกิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น จากนั้นได๎จัดท าแบบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือน า
ผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตํอไป นอกจากนี้สถานศึกษารํวมกับชุมชนอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นจัดท าโครงการ
เรียนรู๎สูํโลกกว๎างโครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ
เรียนรู๎เทคโนโลยีบริการ IT  สูํชุมชน โครงการคํายวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โครงการเรียนรู๎วิทย์สูํโลกกว๎าง โครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ  โครงการ 1 
โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง โครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรํวมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
        
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
          -  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดเียี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
 
  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ  มีคําเฉลี่ย           5.00 
      ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00     คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100.00      
7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
เน๎นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 100.00 

    
 

7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100.00      
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 100.00 

    
 

7.5 สถานศึกษาจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 100.00 

    
 

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 100.00 

    
 

7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 100.00 

    
 

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 93.33      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.17      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดท าค าสั่งรับผิดชอบ 
ติดตาม มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งจัดท าประกาศ
มาตรฐานโรงเรียน อันเป็นการประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
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กระทรวงมหาดไทยประกาศใช๎ในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมี 16 มาตรฐาน 70 ตัวบํงชี้ เพ่ือแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและตัวบํงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในให๎ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มีการ
จัดท าแผนยกระดับมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ (ปี 2557 -2560 )  ในการก าหนดเปูาหมาย ความส าเร็จ
ของแตํละมาตรฐานและตัวบํงชี้  และมีการด าเนินการจัดท าคูํมือมาตรฐานและคําเปูาหมายมาตรฐานและตัวบํงชี้
ประกาศมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ เพ่ือให๎มีมาตรฐานและตัวบํงชี้ที่
สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของสถานศึกษา  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได๎จัดท า
คูํมือระบบประกันโรงเรียน ค าสั่งตรวจสอบ ทบทวนการประกันคุณภาพภายใน บันทึกการประชุม รายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให๎ครอบคลุมสอดคล๎องและปฏิบัติได๎  นอกจากนี้สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและตัว
บํงชี้ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ โดยการประกาศมาตรฐานโรงเรียนและปูายประกาศมาตรฐานโรงเรียน  
      
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรเพิ่มรายละเอียดในคูํมือประกันคุณภาพภายใน เชํนคําเปูาหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพเป็นต๎น และควรมีการแจกจํายคูํมือประกันคุณภาพให๎ครบทุกงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน๎นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
โดยสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย มีจุดเน๎นที่คุณภาพ
เด็กตามหลักสูตรปรากฏความส าเร็จที่ชัดเจน ด๎วยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ือใช๎ในการจัดการศึกษา มีการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาสอดคล๎องกับ
มาตรฐาน เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา และก าหนดให๎ใช๎
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการใน กิจกรรม/โครงการ  และ
ข๎อมูลสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี คูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
การก าหนด บทบาท หน๎าที่ ของผู๎เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมไว๎อยํางชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให๎ให๎การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาได๎มีการ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและประเมินผลการด าเนินงาน  และมีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพร๎อมทั้งตารางติดตาม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
ก าหนดการใช๎งบประมาณและทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา สอดคล๎องกับเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม นอกจากนี้เพ่ือให๎
เกิดการมีสํวนรํวมในการใช๎แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตํอคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ โดยมีการบันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา บันทึกการ
ประชุมพิจารณารํางแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

        
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   –  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน  
  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยสถานศึกษามีการจัดโครงสร๎างหรือระบบการ
บริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือตํอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ด๎วยการด าเนินการจัดแผนภูมิการ
ปริหารงาน 4 ฝุาย ตามหลักการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมและมีคูํมือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร คูํมืองาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือสอดคล๎องกับการประกันคุณภาพ  และมีค าสั่งแตํงตั้งงานสารสนเทศฝุาย
บริหารทั่วไป คูํมือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในก าหนดผู๎รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให๎ถูกต๎อง 
เป็นหมวดหมูํ ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสะดวกตํอการใช๎  มีการจัดท าค าสั่งแตํงตั้งงานสารสนเทศฝุาย
บริหารทั่วไป  คูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากร สารสนเทศโรงเรียน เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศได๎ครอบคลุมภาระงานและเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือกํอให๎เกิดประโยชน์ในการน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎
ประโยชน์ในการบริหารพัฒนาและให๎บริการแกํผู๎เกี่ยวข๎อง ทางการศึกษา สถานศึกษาได๎ด าเนินการจัดท าโครงการ
สนองแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดท าแฟูมสารสนเทศตามมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพ เว็บไซด์ www thms.ac.th และ สารสนเทศโรงเรียน เพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให๎เป็นปัจจุบัน 
     

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และมี
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนการใช๎จํายเงินประจ าปี เพ่ือก ากับให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินงานตามเวลาและงบประมาณที่ได๎รับ อีกทั้งยังจัดท า ตารางติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษาและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ กระบวนการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง  ทั้งนี้สถานศึกษาประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินแผนพัฒนา
การศึกษาในแตํละไตรมาส อีกท้ังสรุปโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2560-2562)  
นอกจากนี้สถานศึกษายังมีน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยด าเนินการ
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ และจัดท าตารางติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  
     

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    – 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษาจัดท าค าสั่งติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคูํมือระบบประกันของโรงเรียนโดยฝุายติดตามตรวจสอบ เพ่ือก าหนดผู๎รับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบ
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือรายงาน
และน าผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามล าดับ นอกจากนี้มีการแตํงตั้งค าสั่งการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับต๎นสังกัด ให๎ความรํวมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
จากหนํวยงานต๎นสังกัด  มีการการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโดยต๎นสังกัด เพ่ือให๎
สถานศึกษาน าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
          

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

  รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษามีการด าเนิน

เตรียมความพร๎อมของบุคลากรและแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท าค าสั่งรับผิดชอบ 
ก ากับติดตาม  ค าสั่งประเมินทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  และมีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาตามปฏิทินงานประกันคุณภาพภายใน ตามคูํมือการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการบันทึกการ
ประชุมงานประกัน เพ่ือเตรียมพร๎อมในการประเมินคุณภาพภายใน อีกทั้งมีการจัดท าเครื่องมือการติดตามประเมิน
กรมสํงเสริมฯ เพ่ือใช๎ในการประเมินมาตรฐานเพ่ือการประกันภายในแล๎วน ามาจัดท าสารสนเทศในรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา จากนั้นน าผลสรุปมาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2560 -2562) ทั้งนี้เพ่ือน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าสารสนเทศในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือรายงานให๎ต๎นสังกัดรับทราบการด าเนินงานของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการรายงาน
ในสารสนเทศ ของกรมสํงเสริมปกครองท๎องถิ่น (WWW //localschool.info) เพ่ือรายงานและแลกเปลี่ยน
สารสนเทศตํอกรมสํงเสริมปกครองท๎องถิ่น  นอกจากนี้ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช๎ใน
การจัดท าแผนแผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ในปีถัดไป   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  โดยมีการด าเนินการ
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี และคณะกรรมการฯ รวบรวมข๎อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปล
ผล โดยฝุายประเมินคุณภาพการศึกษาตามคูํมือประกันคุณภาพในโรงเรียน จากนั้น คณะกรรมการฯ จัดท ารายงาน
ประจ าปีด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี มีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในการรายงานผลการ
ประชุมให๎ความเห็นชอบ  เพ่ือน ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ตามความเห็นชอบรายงานและเปิดเผยตํอ
สาธารณชน ติดตามผล และรับข๎อมูลย๎อนกลับ       

   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  มีการด าเนินการ SWOT ในรายงานตนเอง
ประจ าปีใน แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์สังเคราะห์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  สถานศึกษาใช๎รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการ 3 ปี เพ่ือจัดการศึกษาในปีถัดไป  สถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ได๎รับการปรับปรุงเพ่ือยกระดับและพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแบบติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนอกจากนี้มีการท าโครงการเรียนรํวมกับสถาบัน
อ่ืนๆ เชํน โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยโครงการ โครงการเรียนรํวม มทร,1 ศิลปะ 1 การแสดง เพ่ือ
สร๎างเครือขํายและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารํวมกัน 

   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       
  - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 7  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 

  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ        มีคําเฉลี่ย 4.50  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ        มีคําเฉลี่ย.................. 
 
 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 100.00      

8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสูคํวาม                               
เป็นเลิศตามแนวทางปฏริูปการศึกษา 

100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.00      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   โดย
สถานศกึษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล ที่ได๎จากการประเมิน มาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและน ามาใช๎ก าหนด
นโยบาย โครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนด โครงการรักษ์สิ่งแวดล๎อม และโครงการปลูก
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กล๎ายุวพุทธในการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมพิเศษที่ก าหนดไว๎อยํางชัดเจนอยํางน๎อย 2 โครงการตํอปีการศึกษา  
และสถานศึกษาด าเนินงานอยํางเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ด๎วยการสรุปงาน 4 ฝุายงาน เพ่ือด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  มีการ สรุปนิเทศภายในสถานศึกษา/นิเทศกลุํมสาระฯและปฏิทินปฏิบัติงาน ในการด าเนินการ
นิเทศติดตามการด าเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนด  จัดท าบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียน 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในโครงการพิเศษร๎อยละ 80 ขึ้นไป นอกจากนี้มีการจดบันทึกการประชุม  ด าเนินโครงการ
พิเศษที่เกิดประโยชน์เป็นแบบอยําง และสร๎างคุณคําตํอสถานศึกษาและชุมชน 
     
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  สถานศึกษาควรสรุปฝุายงาน 4 ฝุาย ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาและรายงานอยําง
สม่ าเสมอตํอเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํ
ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา มีบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรมของบุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามโครงการ / 
กิจกรรมพิเศษ  และสถานศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม
โครงการ / กิจกรรมพิเศษ โดยประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินกิจกรรม/โครงการ และค าสั่งทบทวน 
ประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  มีการจัดท าแบบสรุปการประเมินโครงการ/การประเมินติดตาม 
ความก๎าวหน๎าของโครงการ ที่ได๎จากคณะกรรมการ ติดตาม ประเมิน เพ่ือให๎เกิดผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้สถานศึกษา
ด าเนินการรายงานสรุปโครงการ เพ่ือน าผลที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรมพิเศษ เกิดประโยชน์เป็น
แบบอยําง สร๎างคุณคําแกํสถานศึกษา 
 
   ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 
   ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 
  ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 8 ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีคําเฉลี่ย  5.00  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00     คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 

87.39 
   

 
 

9.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 86.43      

9.3 มีความกตัญญูกตเวที 95.59      
9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เสียสละเพ่ือสํวนรวม 
และมีจิตสาธารณะ 

87.30 
   

 
 

9.5 ประหยัด และรู๎จักใช๎ทรัพย์สิ่งของสํวนตนและสํวนรวม
อยํางคุ๎มคํา 

84.99 
   

 
 

9.6 นิยมไทย เห็นคุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

84.20 
   

  

9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 89.66      
9.8 ผู๎เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต๎การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

94.20 
   

  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 89.97      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ โดยสถานศึกษาจัดท าโครงการวินัยดี มีมารยาท ในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแตํงกาย
ถูกต๎องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทเดินผํานครูและผู๎ใหญํอยํางสุภาพเรียบร๎อย
มีสัมมาคารวะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการปลูกกล๎ายุวพุทธสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ 
     
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
             -  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีการด าเนินการให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ
ตามระเบียบการสอบ และไมํลอกการบ๎าน โดยมีบันทึกการสอนของครู มีการจัดท าสมุดบันทึกความดี เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนไมํน าทรัพย์สินของผู๎อ่ืนมาเป็นของตนและพูดแตํความจริง 
      
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
             -  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 มีความกตัญญูกตเวที 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความกตัญญูกตเวท ีสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมวันพํอ 
และวันแมํเพ่ือให๎ผู๎เรียนรักเคารพพํอแมํ ผู๎ปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอยํางเหมาะสม และมีการ
จัดกิจกรรมไหว๎ครูเพ่ือให๎ผู๎เรียนระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอยําง
เหมาะสม สถานศึกษาได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในจากกิจกรรมลงนามถวายพระพร 
    
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  
   - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
              -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เสียสละเพ่ือสํวนรวม 
และมีจิตสาธารณะ โดยสถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความมีน้ าใจ หรือให๎ความชํวยเหลือผู๎อ่ืน ในการ
การเข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม BIg cleanning day กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ลูกเสือชั้นม.3 นอกจากนี้
สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักแบํงปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือผู๎อ่ืนและเพ่ือสํวนรวม โดยด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์คลองทําแพ ภาพจากกิจกรรมชํวยเหลือน้ าทํวม สถานศึกษาให๎ความรํวมมือกับเทศบาลชํวยเหลือผู๎ประสบ
ภาวะอุทกภัยในชุมชนทําแพ 
       
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- กิจกรรมการชํวยเหลือชุมชน ให๎มีกิจกรรมหลากหลาย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จักประหยัด และรู๎จักใช๎ทรัพย์สิ่งของสํวนตนและ
สํวนรวมอยํางคุ๎มคํา โดยสถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎ทรัพย์สินของโรงเรียนอยํางเหมาะสม คุ๎มคํา มีบันทึก
การเข๎าใช๎ห๎องศูนย์เพ่ือใช๎แหลํงการเรียนรู๎อันเป็นทรัพยากรในสถานศึกษาอยํางคุ๎มคํา และมีการบ ารุงรักษาให๎
สามารถใช๎งานอยํางยาวนาน มีการด าเนินการจัดโครงการออมทรัพย์ โครงการพลิกถุงพลิกโลก โครงการธนาคาร
โรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรํวมกิจกรรมการประหยัด และนอกจากนี้เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎น้ า ไฟฟูา และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทั้งของตนเองและของสํวนรวมอยํางประหยัด และรู๎คุณคํา จึงมีการด าเนินการจัดโครงการทําแพ
สีเขียว  
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนนิยมไทย เห็นคุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยด าเนินการโครงการเข๎าวัดฟังธรรม ภาพกิจกรรมในประเพณีของท๎องถิ่น 
เชํน เทศกาลสารทเดือน 10 ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทอดกฐินเพ่ือระดมเงินให๎กับสถานศึกษา เพ่ือสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท๎องถิ่น และจัดท าโครงการลิเกปุา โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสนใจ ประพฤติปฏิบัติและรํวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงการนิยมไทย มีผลงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่นและของไทย นอกจากนี้มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยการเข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการลิเกปุาและการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ตํางๆใน
ชุมชนของผู๎เรียน 
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   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
   -  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  มีการด าเนินการ
โครงการอนุรักษ์คลองทําแพ เพ่ือให๎ผู๎เรียนบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเองและสังคม จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนที่ผู๎เรียนอาศัยอยูํ มีการท ากิจกรรม Big Cleaning Day การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ในการชํวยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรักษาสาธารณสมบัติ  มีผู๎เรียนเข๎ารํวมโครงการอนุรักษ์
คลองทําแพ เพ่ือท ากิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้มีการเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและ
ท๎องถิ่น  โดยสถานศึกษาจัดท าโครงการแขํงขันทักษะวิชาการ การอบรมบุคลากร เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการด าเนินการเพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน 
ปฏิบัติตนตามกฎกติกาข๎อตกลงโรงเรียน ใช๎สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย โดยมีการจัดท าโครงการโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการวินัยดีมีมารยาท และมี
การจัดกิจกรรมนักเรียนหน๎าเสาธง เพ่ือให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
             -  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559  
  ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560  
  ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 
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 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9  ของ
สถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00       คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

79.81 
   

 
 

10.2 ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบ
รํวมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

85.00 
   

 
 

10.3 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญา
อาเซียน 

89.36 
   

 
 

10.4 ผู๎ เ รี ยนมี ทั กษะการ ใช๎ เทคโน โ ลยี ส ารสน เทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ๎านและทักษะอาชีพ 

88.75 
   

 
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 85.73      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   - ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๓ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ได๎
คะแนนเฉลี่ย ๖.๕๓ ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ผํานเกณฑ์  
ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ได๎คะแนนเฉลี่ย ๗.๔๒ 
   - ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๓ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการคิด ได๎
คะแนนเฉลี่ย ๖.๔๑ ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการคิด ได๎
คะแนนเฉลี่ย ๖.๔๒ 
   - ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๓ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ได๎คะแนนเฉลี่ย ๗.๓๑ ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ได๎คะแนนเฉลี่ย ๕.๕๐ 
   - ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๓ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะ
ชีวิต ได๎คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๐ ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิต ได๎คะแนนเฉลี่ย ๘.๓๓ 
   - ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๓ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี ได๎คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ผํานเกณฑ์ ด๎านความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยี ได๎คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรํวมใน
ฐานะพลเมืองอาเซียน โดยการจัดท าโครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน (จัดนิทรรศการความเป็นมาและความส าคัญ
ของประชาคมอาเซียน) คะแนนความรู๎ความเข๎าใจจากการจัดโครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอาเซียนศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปและมี
ความตระหนักเห็นความส าคัญของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห๎องเรียน 
และจากการท าแบบฝึกหัดวิชาอาเซียนศึกษา  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจและยอมรับความแตกตํางด๎านวัฒนธรรม 
    

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  
  - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 

 รอํงรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน

 สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย โดยจัดท าโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทํุงสง โครงการสืบสานวัฒนธรรม โครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ 
โครงการวินัยดีมีมารยาท  โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โครงการ ๑โรงเรียน๑
ศิลปะการแสดง  และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนความรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการด าเนินการจัดท า
โครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมของกลุํมประชาคมอาเซียน โครงการคําย
วิชาการ (กิจกรรม English Camp)   
      

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพ่ือนบ๎านและทักษะอาชีพ โดยสถานศึกษามีการจัดโครงการเรียนรู๎เทคโนโลยีบริการ IT สูํชุมชน การแขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์  อบรมเสริมคอมพิวเตอร์ให๎กับนักเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสร๎างสรรค์ มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการพูดค าทักทาย หรือค า
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ด๎วยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดท าโครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมเรียนรู๎
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุํมประชาคมอาเซียน โครงการคํายวิชาการ (กิจกรรม English Camp)  โครงการหนังสั้น  
บันทึกผลหลังการสอน และด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและจัดท าโครงการ โครงการ
คํายวิชาการ  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ตามระดับชั้น นอกจากนี้มีการจัด
กิจกรรมชุมนุมชํางตัดผมชาย ชุมนุมเหรียญโปรยทาน  ชุมนุมชํางขนมไทยและการจัดท าโครงการสํงเสริมอาชีพขั้น
พ้ืนฐาน ทั้งนี้เพือ่เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะอาชีพ 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  
  - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -   
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 
ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไมํด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
   ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มคีําเฉลี่ย  4.50 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด๎วยความพากเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 

87.58    
  

11.2 ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 89.11      
11.3 มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ  94.08      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 90.26      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ 
จนกระทั่งงานส าเร็จ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการ และท างานด๎วยความพาก เพียร
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ โดยมีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการวางแผนการท างานในแผนการกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา  ด าเนินโครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม โครงการ
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอธิบาย
ขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งสํวนที่ดีและสํวนที่มีข๎อบกพรํอง ปรับปรุงงานและพัฒนาผลการท างานให๎
บรรลุเปูาหมาย ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ชุมนุม ,ลูกเสือ,แนะแนว) กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ การสอนโครงงานใน
รายวิชาตํางๆ โครงการทําแพวิชาการ โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ แบบประเมินทักษะการจัดการ และการ
ท างานด๎วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ และมีการแสดงผลงานและชิ้นงาน
ของผู๎เรียนในการท างาน และการท างานเป็นกลุํม การแสดงโครงงานในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โครงการทําแพ
วิชาการ โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการ
ท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง               
   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   -  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ โดยสามารถใช๎
กระบวนการกลุํมและการรํวมกันท างานเป็นทีม ในการจัดท าโครงงานในรายวิชาตําง ตามแผนการกิจกร รมการ
จัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา และเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรับผิดชอบงานที่กลุํมมอบหมายและขจัดความขัดแย๎งในการ
ท างานได๎ สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐานและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ชุมนุม ,ลูกเสือ,แนะแนว) 
ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถแสดงความชื่นชม หรือตั้งข๎อสังเกตเกี่ยวกับการท างานในกลุํมได๎อยํางชัดเจน มีการ
แสดงผลงานของตนเองในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  ผลงานและชิ้นงานนักเรียนในการท างานและการท างานเป็น
กลุํม อีกท้ังใช๎แบบประเมินทักษะการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  
        
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ โดยมีการประยุกต์ใช๎แผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา เพ่ือให๎ผู๎เรียนจ าแนก
อาชีพที่สุจริตและไมํสุจริต และจัดท าโครงการ โครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดี
ตํออาชีพสุจริต นอกจากนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร๎อมให๎เหตุผลประกอบ สถานศึกษาจึงจัดท า
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ชุมนุม,ลูกเสือ,แนะแนว)กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ แบบส ารวจคํานิยมในอาชีพ แบบประเมิน
เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตผลงานและชิ้นงานนักเรียนในการท างาน และการท างานเป็นกลุํม 
    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11 ของ
สถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
       ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
    ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00      คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

12.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด 94.17      
12.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูํรํวมกันใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

91.23      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 92.70      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด โดยมีการรายงานสรุปผล
คะแนนการอําน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ของผู๎เรียน และสํงเสริมการคิดสร๎างสรรค์ในการจัดท าโครงการทําแพวิชาการ โครงการอํานสานฝัน 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสดงศักยภาพในทางวิชาการของตนเอง และจัดท าโครงการ To be number one แสดง
ความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ อีกทั้งสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ โดยมีผลการ
แขํงขันโครงงานทั้ง 8 สาระการเรียนรู๎ระดับภาคใต๎และการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 
สาระการเรียนรู๎ สถานศึกษามีการด าเนินการในกิจกรรมและโครงการจากข๎างต๎น ทั้งนี้เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถ ในการใช๎สมรรถนะด๎านความคิดของผู๎เรียนเอง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การปรับตัวและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีการด าเนินงานเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง 
โดยจัดท าโครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือไทยและมีการจัดท าโครงการคํายวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสายใยสัมพันธ์  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถและ
รับผิดชอบในการท างาน มีการด าเนินการโครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย โครงการ
เรียนรู๎ประชาคมอาเซียน โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ในการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล รู๎จักกฎเกณฑ์ กติกาของสังคมและเพ่ือ
เป็นแบบจ าลองสังคมของผู๎เรียนเองในอนาคต และสถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปรับตัวให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล๎อมของประเทศ เพ่ือเป็นภูมิคุ๎มกันตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
โดยจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม และนอกจากนี้ยัง
ด าเนินโครงการ To be number one เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ในการ
ด ารงชีวิต     

         
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
  ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 12  ของ
สถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดเียี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยีย่ม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
           มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน    คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
             ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ในระดับคุณภาพ................. 
    เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
    มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00   คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

13.1 ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 100.00     
 

 
13.2 ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

89.28 
  

 
 

  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 94.64      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองผู๎ โดยมีการจัดท าโครงการอําน
สานฝัน มีแบบบันทึกรักการอําน โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ทม.ทุํงสง โครงการเส๎นทางสูํความฝัน เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหา
ความรู๎ และสรุปได๎ด๎วยตนเอง      
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
 
13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

 สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการใช๎แบบทดสอบวัดความรู๎
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เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้มีการด าเนินการจัดท าโครงการทําแพสีเขียว โครงการออมทรัพย์ ประกวดหนังสั้น
สํงเสริมคุณธรรม เพ่ือ ให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน๎อมน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิตของตนเองได๎ 
    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
 

  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
   เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
   มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีคําเฉลี่ย 5.00 
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มาตรฐานที่ 14  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก สํวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

92.99 
   

  

14.2 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตํอ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

93.47 
   

  

14.3 ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจกล๎า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

94.38 
   

  

14.4 ผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 

91.64 
   

  

14.5 ผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

96.79 
   

  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 93.85      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคํา โดยด าเนินการกิจกรรมอาหารสะอาด 
รสชาติอรํอยในโรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ในโภชนาการในสถานศึกษา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ละการจัดการสอนในวิชาพละ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง แตํงกายสะอาด เรียบร๎อยและเครื่องใช๎สํวนตัว
สะอาด สถานศึกษามีการสํงเสริมผู๎เรียนทีออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรมออกก าลั งกายทุกวันพุธของ
สัปดาห์ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก และสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและมี
รายงานผลการตรวจรํางกาย โดยการใช๎แบบตรวจสุขภาพด๎วยตนเองในกิจกรรมตรวจสุขภาพ  โครงการสํงเสริม
สุขภาพ โครงการแขํงขันกีฬา กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมอาหารสะอาด นอกจากนี้มีการจัดท าโครงการสํงเสริม
สุขภาพ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 สถานศึกษาควรเพ่ิมแบบบันทึกการออกก าลังกาย เพ่ือแสดงถึงความตระหนัก และแบบสังเกตพฤติกรรม
การบริโภค เพ่ือให๎ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพของผู๎เรียนจากการออกก าลังกาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 14.2  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา 
    ทางเพศ  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการ เพื่อให๎ผู๎เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงตํอ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  มีการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพ
ติดและสิ่งมอมเมา เพ่ือหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให๎โทษ  โดยด าเนินการโครงการอบรมรณรงค์ปูองกันสิ่งเสพติด ให๎
ความรู๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรม  To be number one โครงการ
อบรมปูองกันยาเสพติด  การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ แกํนักเรียนเพ่ือปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา เชํน สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ และสถานศึกษายังมีการสํงเสริม การอบรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรม
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเยี่ยมบ๎าน เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จักประโยชน์และโทษของการใช๎อิ นเทอร์เน็ต และเกม
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมเชิญจราจรให๎ความรู๎ในการใช๎รถใช๎ถนนอยํางถูกต๎องอยํางถูกกฎจราจร เพ่ือให๎เกิดส านึกแหํง
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตนอยํางถูกต๎องตามวัยของผู๎เรียน และมีการจัดโครงการอดเปรี้ยวไว๎กินหวาน  การ
จัดการเรียนรู๎ในเรื่องเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เพ่ือให๎ผู๎เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ เชํน ปัญหาชู๎สาว ปัญหา
การถูกลํวงละเมิดทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร ฯลฯ นอกจากนี้สํงเสริมให๎สถานศึกษาผู๎มีเรียนที่ปลอด
จากอบายมุข ได๎ด าเนินการโครงการเยี่ยมบ๎านเพ่ือติดตามผู๎เรียน ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและจัด กิจกรรม
ปูองกันสิ่งเสพติด เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดให๎โทษ  

        
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจกล๎าแสดงออกและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  โดยมีการด าเนิน โครงการเข๎าคํายลูกเสือ โครงการโต๎วาที การแสดงลิเกปุา เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความ
มั่นใจ และกล๎าแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีการสํงเสริมผู๎ให๎เรียนมีความรําเริงแจํมใส ยิ้มแย๎มพูดคุยทักทาย เพ่ือน 
ครูและผู๎อ่ืน โดยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมขึ้นปีใหมํ วันวิชาการ วันปฐมนิเทศ ภาพถํายในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎อง และจัดโครงการเข๎าคํายลูกเสือโครงการวันคริตมาส เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีกิจกรรมนันทนาการกับเพ่ือนตามวัย 
สถานศึกษามีการสํงเสริมในเรื่องที่ให๎ผู๎เรียนเข๎ากับเพ่ือนได๎ดี เป็นที่รักของเพ่ือน โดยมีการจัดกิจกรรม to be 
number one กิจกรรมประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม กิจกรรมวันวิชาการ เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการยอมรับในกัน
และกัน อีกทั้งใช๎ความสามารถทางวิชาการไปในการสร๎างความเป็นเลิศในทางวิชาการ นอกจากนี้สถานศึกษามีการ
จัดท าสถิติการมาเรียน คณะสภานักเรียน สมุดบันทึกการสอนและกิจกรรมหน๎าเสาธง เพ่ือแสดงถึงผู๎เรียนที่มาเรียน
สม่ าเสมอและตั้งใจเรียน 
         

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรมีบันทึกหลังสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
และวรรณศิลป์ โดยมีการจัดท าโครงการแขํงขันทักษะวิชาการกลุํมสาระศิลปะ และมีการมอบเกียรติบัตรให๎ผู๎เรียนที่
มีความสนใจศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ ผู๎เรียนมีการเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะในวิชาวิชาศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ในโครงการโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ศิลปะการแสดง กิจกรรมคํายลิเกปุาและวรรณศิลป์ใน
แผนการจัดการเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ  ประกวดร๎องเพลง เพ่ือให๎ผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านศิลปะ 
และการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจได๎เข๎ารํวมกิจกรรม และนอกจากนี้มีการกิจกรรม To be number one  
กิจกรรมดนตรีสากล ภาพถําย เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
วรรณศิลป์ 
         

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรมีหนังสือเชิญผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมแกํบุคคลภายนอกที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร 
  - ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน 

- บันทึกหลังสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
   สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยมี
การจัดโครงการสํงเสริมแขํงขันกีฬาภายใน/ภายนอก เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่รู๎กติกาการแขํงขันกีฬาที่ตนเองสนใจ 
และสามารถเลํนเพื่อการแขํงขันหรือหวังผลเลิศทางการกีฬาที่ตนเองสนใจได๎  จัดท าโครงการกิจกรรมสํงเสริมเข๎ารํวม
แขํงขันกับหนํวยงานอ่ืน เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนที่สนใจชมการแขํงขันกีฬาได๎ เข๎าใจและเรียนรู๎มารยาทในการชมการ
แขํงขันกีฬาและความบันเทิงจากการชม มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังมีการฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎แพ๎ รู๎ชนะ  
รู๎อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬาโดยปลูกฝังในวิชาพละศึกษา  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  - แผนการสอน 
- บันทึกหลังสอน 

 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 
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 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
 ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 

  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 
  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
  มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีคําเฉลี่ย 4.50 
   ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
   มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00    คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรยีนบรรลตุามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นลักษณะเดํนของผูเ๎รียน 

99.20      

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

99.20      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 99.20      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ปรากฏเป็นลักษณะเด่นของผู้เรียน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
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  สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเดํนของผู๎เรียน โดยสถานศึกษาด าเนินการ ให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของผู๎เรียน โดยระบุเปูาหมายและวิธีการที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  มีการบันทึกการประชุมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562)  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 บันทึกการประชุมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 บันทึกการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกการประชุมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือจัดท าแผนการศึกษาของสถานศึกษา และมีความรํวมมือจากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง ในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดท า ประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประกาศใช๎
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ประกาศใช๎
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประกาศใช๎
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  มีการจัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ือตอบสนอง
การด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน๎น และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา และมีการ
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินการยอมรับด๎านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
จากองค์กรและหนํวยงานภายนอก  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินภายนอกด๎านอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือท าให๎สถานศึกษามีผู๎เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน๎นตามที่สถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของผู๎เรียนได๎รับการยอมรับจากองค์กรและ
หนํวยงานภายนอก โดยมีภาพการแสดงลิเกปุาในโอกาสไปรํวมแสดงนอกสถานที่ ตามหนังสือเชิญจากหนํวยงาน
ภายนอก 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ภาพถํายการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการประชุมติดตาม 
- การรํวมแสดงในหนํวยงานตําง ๆ 
- หนังสือขอบคุณ 
- แบบประเมินการแสดง 
- ลงเว็บไซต์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษามีการ
ด าเนินการให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องก าหนดจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  มีเอกสารหลักฐาน
ในการด าเนินการ บันทึกการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  บันทึกการประชุมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560  บันทึกการประชุม
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  แ ล ะ ผู๎ มี สํ ว น
เกี่ยวข๎องรํวมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยระบุเปูาหมาย และวิธีการที่
สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินการในการ
จัดท าประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562)  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2560  ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564)  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2561  มีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เพ่ือให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดอยํางครบถ๎วนสมบูรณ์
 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม จุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาเกิดผล
ดีตํอชุมชนและท๎องถิ่น จากการใช๎แบบประเมินการยอมรับด๎านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ จากองค์กรและหนํวยงาน
ภายนอก และนอกจากนี้สถานศึกษาได๎จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินภายนอกด๎านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือท าให๎เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได๎รับการยอมรับจากองค์กรและหนํวยงานภายนอก 
           
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
   -  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนา การศึกษา   

 ด าเนินการ        
    ไมํด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
    ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
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  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
    มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีคําเฉลี่ย 4.50 
    ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
    เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
    มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00     คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

16.1ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน 90.32      
16.2ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอครู 89.29      
16.3ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 90.44      
16.4ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอสถานศึกษา 88.18      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 89.56      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
 ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการประชุม
ผู๎ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน โครงการเส๎นทางสูํความฝัน  นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองและชุมชนตํอคุณภาพของผู๎เรียน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการ
สื่อสาร ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถ
ในการใช๎ทักษะชีวิต ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎าน
ความสามารถในการคิดความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน (อัตลักษณ์)  ที่ชุมชนมี
ตํอคุณภาพของผู๎เรียน 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - ท าปูายอัตลักษณ์  , เอกลักษณ์  ติดผนังด๎านหน๎าโรงเรียนเพื่อให๎สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน  
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ตัวบ่งช้ีที ่16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 

ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอครู โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการ ประชุมผู๎ปกครอง 
กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน  โครงการเส๎นทางสูํความฝัน นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
และชุมชนตํอครู  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอครูในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี การจัดการเรียนรู๎ การ
ติดตามและรายงานผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง การปฏิบัติตนตํอศิษย์ด๎วยความรักและความเมตตาอยําง
เสมอภาคในการให๎ความชํวยเหลือและบริการชุมชน 
  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ท าแบบประเมิน ๔ ด๎าน ๔ ใบ 
    1. นักเรียน 
    2. ผู๎ปกครอง 
    3. ผู๎บริหาร 
    4. ชุมชน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการ
ประชุมผู๎ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน โครงการเส๎นทางสูํความฝัน โครงการ ธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครองและชุมชนตํอผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่
ดี การเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชน การให๎บริการชุมชน และความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีพัฒนาสถานศึกษา
จนเป็นที่ยอมรับการสร๎างชื่อเสียงให๎แกํสถานศึกษา 
     
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 รํองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได๎ด าเนินการ 
  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการประชุม
ผู๎ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน โครงการเส๎นทางสูํความฝัน โครงการ ธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการพัฒนาที่
ยั่งยืน นอกจากนี้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครองและชุมชนตํอสถานศึกษา เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจตํอสถานศึกษาในด๎านเอกลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน  ระบบการดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนและการบริการและด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและอ่ืน ๆ 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผํานมา  ปีการศึกษา 2559 ได๎ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2560 ได๎ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        
 ไมํด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สรุปวํา 
    มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
   ไมํมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
  สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 16  ของ
สถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตํมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไมํบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
    เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
    มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีคําเฉลี่ย 4.50 
    ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ...................... 
    เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
    มีคําเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.00     คือ มีคําเฉลี่ย.................. 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถานศึกษามีการจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการปรับปรุง
หลักสูตร มีการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาแตํละสาระวิชา ทั้งนี้เพ่ือให๎ครูความรู๎ 
ความเข๎าใจปรัชญาการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดท าวิจัยชั้นเรียนและวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให๎ครูมีความเข๎าใจจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล โดยมีการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล จากโครงการเยี่ยมบ๎าน ซึ่งสามารถท าให๎มีข๎อมูลที่
ครอบคลุมทุกด๎านในตัวผู๎เรียน เพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลจากบันทึกการเยี่ยมบ๎านและ
ข๎อมูลนักเรียน เพ่ือใช๎ในการน าผลการประเมินตัวผู๎เรียนมาใช๎พัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือสํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนตํอไป  จากนั้นครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยมีท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน และบริบทของท๎องถิ่น  มีการ
บันทึกหลังสอน ทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการจัดการเรียนการสอน มาจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีโอกาสเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ มีการนิเทศการสอนของครูโดยหัวหน๎ากลุํมสาระและผู๎บริหาร เพ่ือเ ป็นการ
แนะน าให๎ครูมีระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งสํงเสริมให๎
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวกโดย ใช๎กิจกรรมโฮมรูม เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการสร๎างวินัย 
ข๎อตกลงและแนวการปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกัน มีการท าข๎อตกลงของห๎องเรียนเพ่ือปฏิบัติกับผู๎เรียนอยํางเทําเทียม
กัน และสร๎างเสริมให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของความแตกตํางระหวํางบุคคล และนอกจากนี้เพ่ือกํอให๎เกิดการเรียนรู๎เพ่ือ
การก๎าวสูํการเรียนรู๎แหํงพลวัตรของโลก  ตามหลักการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21สถานศึกษามีการ
ด าเนินการเพื่อให๎ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ การสนับสนุน
ครูผลิตสื่อการสอน โดยการจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากร   กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ด๎าน ICT โครงการ
พัฒนาและสํงเสริมบุคลากรให๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ และมีการมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร เพ่ือให๎ครูน า
เทคนิควิธีการในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเอง และงานในหน๎าที่ อีกทั้งประเมินผลการใช๎ สื่อ เทคโนโลยี 
และน ามาพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  ครูจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม โดย
ด าเนินการรํวมมือในการจัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เชํน สวนแปลงเศรษฐกิจพอเพียง มี
การจัดปูายนิเทศในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ทั้งนี้เพื่อจัดมุมเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในห๎องเรียน เชํน โต๏ะ-เก๎าอ้ี อุปกรณ์การเรียน พัดลม โทรทัศน์ สื่อการสอนอยํางอ่ืน เพ่ือสามารถให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ทั้งนี้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ครูเป็นหัวใจส าคัญของ
การขับเคลื่อนองค์กรแหํงการเรียนรู๎ของสถานศึกษาและชุมชน ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพโดย สถานศึกษามีครูมีปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี ทั้งกาย วาจา และการปฏิบัติ
ตํอผู๎อ่ืน มีการเข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าวัดฟังธรรม รางวัลเชิดชูการปฏิบัติหน๎าที่ของครูอันเป็นแบบอยํางแกํผู๎อ่ืนได๎ เชํน 
รางวัล 1แสนครูดี ทั้งยังมีความประหยัด ซื่อสัตย์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงตน โดยมีสํวนรํวมในการ
ออมทรัพย์จากโครงการธนาคารโรงเรียน มีการด ารงตนในความเป็นวัฒนธรรมไทยและสากลตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ โดยการเข๎ารํวมโครงการในทางประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังความสัมพันธ์อันดีกับผู๎ปกครอง 
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ชุมชนโดยมีการรํวมกิจกรรมตํางๆของชุมชน เชํน งานทอดกฐิน งานบุญเดือน 10 งานบ าเพ็ญกุศลศพของผู๎ปกครอง
และคนในชุมชนเสมอมา และมีโครงการเยี่ยมบ๎านผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือสื่อสารและชํวยเหลือ ในเรื่องการเรียน
ของผู๎เรียนและรายงานการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนผู๎เรียน 
     ผลการด าเนินงาน 
   สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพื่อสนองมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 
   1). โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎จ านวน ๕๗ คน 
   2. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานไมํต่ ากวําดีคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
      2). โครงการพัฒนาและสํงเสริมบุคลากรให๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
   - กิจกรรมประกวดสื่อ 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการใช๎สื่อ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ครูอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาการภายนอกจ านวน  ๒ วัน จ านวน 6๐ คนถือวําบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎-ครูมี
ความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ถือวํ าบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ 
 ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเดํน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มี
ความรู๎ ความเข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎   
มีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน. 
 จุดที่ควรพัฒนา ครูควรจัดท าทะเบียนคุมแผนการจัดการเรียนรู๎ และงานวิจัยให๎เป็นระบบเพ่ือสะดวกในการ
น ามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้ควรมีผู๎รับผิดชอบจัดเก็บ และจัดท าชุดส าเนางานวิจัย ควรจัดกิจกรรม
เพ่ือนชํวยเพ่ือน ด าเนินการโดยงานแนะแนวให๎เป็นระบบและมีแฟูมจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการน าไปใช๎ในการจัดการ
เรียน จัดท าทะเบียนการใช๎สื่อรายบุคคล  ทะเบียนคุมสื่อ และสรุปของโรงเรียน ทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู๎ ครบถ๎วน
ทุกศูนย์ จัดบอร์ดให๎ความรู๎ให๎เน๎นปัจจุบันและแสดงผลงานนักเรียน จัดท าทะเบียนมอบทุนการศึกษา และของ
บริจาคให๎ชัดเจน อีกท้ังสรุปสารสนเทศ งานสัมพันธ์ชุมชน ให๎เป็นระบบรายปี  
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด  

   การศึกษา 
 กระบวนการพัฒนา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประพฤติตน
เป็นแบบอยํางที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล มีความมุํงมั่นในการบริหารเพ่ือประโยชน์ของผู๎เรียนเป็นส าคัญ อุทิศเวลา
ให๎กับการปฏิบัติงาน สามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอยํางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท๎องถิ่น   
เข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู๎น าทางวิชาการ โดยมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี ในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอยํางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 123 

ท๎องถิ่น มีการริเริ่มแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลง   โดยจัดท าคูํมือการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา นิเทศโครงการ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยการประเมินองค์กรในองค์รวมและการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการโครงการจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุมผู๎ปกครองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเป็นสํงเสริมสนับสนุนให๎
ทุกคนรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานอยํางมีคุณภาพ โดย มีการสรุปการ
บริหารงานที่ก าหนดไว๎ในแผนงาน 4 ฝุาย/โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษา การติดตาม สรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือ บริหารงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนงานและมีการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผู๎บริหารสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 
  ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพื่อสนองมาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 
   1). โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยมผีลการด าเนนิงานดังนี ้
  - โรงเรียนมีข๎อมูลการบริหารโรงเรียนทั้ง ๔ ฝุายงาน 
  - ความพึงพอใจตํอการบริหารการศึกษาของคณะผู๎บริหาร คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
   2). โครงการ ธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  1. มีผู๎ปกครองเข๎ารํวมการประชุมจ านวน ๘๒๔ คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา เข๎ารํวม
ประชุม ๑๕ คน รวมทั้งตัวแทนชุมชน ที่เข๎ารํวมประชุม จ านวน ๒๐ คน  
  2. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎สึกวํา ได๎มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๘๕ 
 ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 จุดเดํน ผู๎บริหารสถานศึกษาผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู๎น าทางวิชาการรวมทั้งมีความสามารถในการบริหารงานอยํางมีคุณภาพ  
 จุดที่ควรพัฒนา ผู๎บริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และแจ๎งการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎สาธารณชนรับทราบ 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  
 กระบวนการพัฒนา 
    สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาการบริการ
และบริหารสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่เ อ้ือตํอการเรียนรู๎  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
สถานศึกษามีมุม/ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม โดยมีการสร๎างห๎องศูนย์การเรียนรู๎ รวมทั้ง
บันทึกการใช๎ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ มีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร๎างเสริมความปลอดภัย มีการจัดการในเรื่อง
ของความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมปูายจราจรในโรงเรียนเพ่ือสภาพแวดล๎อม สะอาด  สะดวก  
ปลอดภัยและเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎   มีการจัดท าแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
โดยสถานศึกษาด าเนินการโครงการทําแพสีเขียวและห๎องศูนย์การเรียนรู๎ทั้ง 8 สาระวิชา  มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมตํอการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีห๎องสมุดโรงเรียน/โครงการโทรทัศน์สูํห๎องเรียน 
สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษามีทะเบียนบริจาคทุนการศึกษา โครงการสร๎าง
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ความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับสถานศึกษา /กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง ซึ่งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน ผู๎ปกครองและชุมชน เพ่ือใช๎ในการจัดการศึกษา เชํน ทอดผ๎าปุาเพ่ือ
การศึกษา การบริจาคทุนการศึกษาจากภาคสํวนทางสังคมตํางๆนอกจากนี้สถานศึกษา หลักสูตรการท าอาหาร
พ้ืนบ๎าน เพ่ือมีนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ของผู๎เรียน สถานศึกษามีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ ของผู๎เรียนโดยด าเนินการ โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง    (ลิเกปุา) 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 
 1). โครงการโรงเรียนนําอยูํ โดยมีกิจกรรม 
   - กิจกรรมจัดท าซุ๎มส าหรับที่นั่งท ากิจกรรมนักเรียน 
   - กิจกรรมจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   - กิจกรรมจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์มุมเกียรติยศ 
   - กิจกรรมจ๎างเหมาระบบไฟฟูาภายในโรงเรียน 
   - กิจกรรมจ๎างเหมาปรับปรุงห๎องน้ า-ห๎องส๎วม 
   - กิจกรรมท าหลังคาพ้ืนที่ลานกิจกรรมอาคาร 2 
   - กิจกรรมทาสีโต๏ะนั่งรับประทานอาหารนักเรียน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. โรงเรียนมีซุ๎ม ปูายเสาธง ทํอน้ า เครื่องดนตรีตรงตามปริมาณท่ีได๎ตั้งไว๎  
    2. นักเรียนผู๎ปกครอง คณะครูและชุมชนมีความภาคภูมิใจตํอสถานศึกษา คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐ 
 2) โครงการเรียนรู๎เทคโนโลยี บริการ IT สูํชุมชน 
   - กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์การออกแบบแกํนักเรียนห๎องโปรแกรม 
   - กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ น.ร ชั้น ม.3 
   - กิจกรรม Community service โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1. นักเรียนเข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 2. นักเรียนที่เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎และมีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ ในระดับผํานเกณฑ์คิดเป็น
ร๎อยละ ๘๕ 

ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น สถานศึกษามีสถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม มีการบริหารความ
เสี่ยงและมีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร๎างเสริมความปลอดภัยและระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตํอการจัด
การศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรมีมุม/ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เหมาะสม   
มีแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ควรมีการแสดงแผนผังโรงเรียน อาคารเรียนให๎บุคคลทั่วไป
ได๎รับรู๎ สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได๎เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถําย หนังสือเชิญ 
ให๎มีทะเบียนคุมประกอบด๎วยภาพถํายของบริจาค  หนังสือขอบคุณผู๎สนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา ควรเพ่ิมภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ควรมีการจัดแฟูมสารสนเทศให๎เป็นระบบ 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน 
อยํางชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝุาย / งาน โดยสั่งการด๎วยค าสั่งโรงเรียน ในการกระจายความรับผิดชอบตามฝุาย / 
งาน ระดับชั้นตัดสินใจในฝุายงานเพ่ือเกิดความราบรื่นในการ ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และใช๎สรุปผลโครงการ เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน มีการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ มีการบันทึกการประชุมฝุายงานตํางๆในการท า
กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา  มีการรายงานติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือติดตาม นิเทศ คณะกรรมการฝุาย
ตํางๆ ด าเนินงานตามแผน และมีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช๎แบบสรุปผลโครงการ แบบติดตามและประเมินผลโครงการจาก
คณะกรรมการฝุายตํางๆ รายงานผลการด าเนินงาน นอกจากนี้น าข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการประเมินกิจกรรม/
โครงการโดยคณะกรรมการฝุายตํางๆ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษามากที่สุด มีการเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรํวมกันในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมพัฒนาสถานศึกษา
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดท าเอกสารส าหรับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่  และมี
การประชุมด าเนินงานและมีบันทึกการประชุมบุคลากรประจ าเดือน ชี้แจงและท าความเข๎าใจกับบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด นอกจากนี้สถานศึกษาบริหารงานที่มุํง
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีการด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลโครงการประจ าปีตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือน ามาจัดท าแผน/ โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน และน าแผน/
โครงการ ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว๎  มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ,รายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการ,แผนงบประมาณประจ าปี เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย โดยสถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในแผนพัฒนา
การการศึกษาในปีถัดไป  
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 4 ดังนี้ 
 1). โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - โรงเรียนมีข๎อมูลการบริหารโรงเรียนทั้ง ๔ ฝุายงาน 
   - ความพึงพอใจตํอการบริหารการศึกษาของคณะผู๎บริหาร คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
 2). โครงการ ธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1. มีผู๎ปกครองเข๎ารํวมการประชุมจ านวน ๘๒๔ คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา เข๎ารํวม
ประชุม ๑๕ คน รวมทั้งตัวแทนชุมชน ที่เข๎ารํวมประชุม จ านวน ๒๐ คน  
   2. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎สึกวํา ได๎มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๘๕ 
 3). โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรม workshop สารสนเทศ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. โรงเรียนผํานการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต๎นสังกัด และ สมศ.  
    2. ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คิดเป็นร๎อยละ ๘๐ 
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  จุดเด่น สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีสํวนรํวมพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้มีการบริหารงานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และสามารถตรวจสอบและถํวงดุล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
                    จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรํวมกัน
และผู๎เกีย่วข๎องรับผิดชอบและแก๎ไขปัญหาจากผลการด าเนินงาน โดยให๎มีการระบุโครงการที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสํวนรํวม โดยนับจากเปูาหมายของโครงการ  
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครองและท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน เพ่ือไปใช๎ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท๎องถิ่นให๎ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา ครูผู๎สอนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ แผนการจัดการเรียนรู๎สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล มีการติดตามและประเมินการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ มีการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล๎อง
กับวัย มีการประเมินผลการผลิตและการใช๎สื่อ สํงเสริมการใช๎สื่อการเรียนรู๎ จัดท าทะเบียนสื่อและซํอมแซมสื่อที่ช ารุด
ให๎สามารถใช๎งานได๎ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลากหลายโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผลประเมินผลที่
เป็นระบบ และรายงานผลการเรียนให๎ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานผลการนิเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 5 ดังนี้   
 1). โครงการพัฒนาและสํงเสริมบุคลากรให๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
   - กิจกรรมประกวดสื่อ 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการใช๎สื่อ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 ครูอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาการภายนอกจ านวน  ๒ วัน จ านวน 6๐ คน
ถือวําบรรลุตเปูาหมายที่วางไว๎ 
    2 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ถือวําบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎   
    ผลการประเมิน โดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น สถานศึกษาได๎จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน และบริบทของ
ท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน สํงเสริมก ากับดูแลให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมการผลิตการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบรวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควร น าผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลใช๎ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎ เมื่อมีการนิเทศติดตามผลการนิเทศและรายงานผลการนิเทศแล๎ว ต๎องสํงผลการนิเทศ แจ๎งตํองานแตํ
ละงานติดตามวํามีการน าผลการนิเทศมาพัฒนางานตํอหรือไมํ ควรน ารํองรอยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา มาใสํในสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ควรเพ่ิมบันทึกการสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ มาสรุปเป็นข๎อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการก ากับ นิเทศแผนการจัดการเรียนรู๎  ควรเพ่ิมเติมทะเบียนสื่อให๎เป็นปัจจุบัน อีกทั้งให๎สรุปการคัด
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กรองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล โดยฝุายแนะแนว ด าเนินการวิเคราะห์พร๎อมสํงผลการวิเคราะห์ให๎ครูน าไปใช๎ เพ่ือจัดท า
แผนการเรียนรู๎ตํอไป และสรุปการนิเทศ จากกลุํมสาระให๎น ามารวบรวมเป็นการนิเทศในระดับโรงเรียน   
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กระบวนการพัฒนา 
      สถานศึกษามีการจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรม  โดยสถานศึกษาจัดท าทะเบียนแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือส ารวจข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นได๎หลากหลาย มีการด าเนินการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่เป็น
ปัจจุบันเพ่ือน ามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในสาระตํางๆ  มีการจัดท าโครงการกิจกรรมตํางๆที่ใช๎แหลํง
ความรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางชัดเจน  มี
การประเมิน แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น แล๎วสรุปผลการจัดกิจกรรมการใช๎
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น จากนั้นได๎จัดท าแบบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือน าผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป นอกจากนี้มีการเชิญภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น   เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 6 ดังนี้ 
 1). โครงการรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
   - กิจกรรมเครือขํายลดคาร์บอน 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักเรียนอนุรักษ์คลองทําแพดูแลฝาย 
   - กิจกรรมผักสวยริมคลอง น้ านอง มีปลาถวายเพ่ือแมํ 
   - กิจกรรมลดพลังงานเพื่อโลกของเรา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนจ านวน ๕๐ คน เป็นผู๎น านักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมได๎ 
    2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 ผลการประเมิน โดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

จุดเด่น สถานศึกษาจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและรํวมกับชุมชนอนุรักษ์
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช๎และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยชุมชน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
  จุดที่ควรพัฒนา 
    -  
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         กระบวนการพัฒนา 
   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาด๎านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ กลําวคือ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
จัดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยให๎สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการแตํงตั้ง
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ก าหนดให๎มีแนวปฏิบัติของกรรมการ และมีการประกาศ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบํงชี้ สถานศึกษามีการ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุํงเน๎นคุณภาพตามมาตรฐาน มี
การจัดการและบริหารข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงบประมาณประจ าปี สถานศึกษาด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา และสถานศึกษาได๎จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายในด าเนินการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่องสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน๎นการสร๎างความเข๎าใจและให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข๎องอยํางชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน๎นการ มีสํวนรํวม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร๎างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให๎กับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 7 ดังนี้ 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรม workshop สารสนเทศ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. โรงเรียนผํานการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต๎นสังกัด และ สมศ.  
    2. ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คิดเป็นร๎อยละ ๘๐ 
 ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน๎นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยจัดระบบบริหารและสารสนเทศและด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแล๎วจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรเพ่ิมรายละเอียดในคูํมือประกันคุณภาพภายใน เชํนคําเปูาหมาย 
แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพเป็นต๎น และควรมีการแจกจํายคูํมือประกันคุณภาพให๎ครบทุกงาน 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน   
   กระบวนการพัฒนา 
      สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   โดย
สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล ที่ได๎จากการประเมิน มาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและน ามาใช๎ก าหนด
นโยบาย โครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนด โครงการรักษ์สิ่งแวดล๎อม และโครงการปลูก
กล๎ายุวพุทธในการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมพิเศษที่ก าหนดไว๎อยํางชัดเจนอยํางน๎อย 2 โครงการตํอปีการศึกษา  
และสถานศึกษาด าเนินงานอยํางเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ด๎วยการสรุปงาน 4 ฝุายงาน เพ่ือด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  มีการ สรุปนิเทศภายในสถานศึกษา/นิเทศกลุํมสาระฯและปฏิทินปฏิบัติงาน ในการด าเนินการ
นิเทศติดตามการด าเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนด  จัดท าบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียน 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในโครงการพิเศษร๎อยละ 80 ขึ้นไป นอกจากนี้มีการจดบันทึกการประชุม  ด าเนินโครงการ
พิเศษที่เกิดประโยชน์เป็นแบบอยําง และสร๎างคุณคําตํอสถานศึกษาและชุมชน 
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 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 8 ดังนี้ 
 1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
   - กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 
   - กิจกรรมประเมนิหลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. หลักสูตรมีการพัฒนาดีขึ้น จ านวน ๘ สาระการเรียนรู๎ 
    2. การจัดการเรียนการสอนของครูสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คิด
เป็นร๎อยละ ๘๐ 
  ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพรักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรสรุปฝุายงาน 4 ฝุาย ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาและ
รายงานอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่อง  
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    กระบวนการพัฒนา  
      สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ โดยสถานศึกษาจัดท าโครงการวินัยดี มีมารยาท ในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแตํงกาย
ถูกต๎องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทเดินผํานครูและผู๎ใหญํอยํางสุภาพเรียบร๎อย
มีสัมมาคารวะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการปลูกกล๎ายุวพุทธสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ มีการจัดกิจกรรมวันพํอ และวันแมํเพ่ือให๎ผู๎เรียนรักเคารพพํอแมํ ผู๎ปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอยํางเหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมไหว๎ครูเพ่ือให๎ผู๎เรียนระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์และแสดงออกซึ่ง
การตอบแทนพระคุณอยํางเหมาะสม สถานศึกษาได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จากกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในจากกิจกรรมลงนามถวายพระพรมีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีเมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เสียสละเพ่ือสํวนรวม และมีจิตสาธารณะ โดยสถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความมีน้ าใจ 
หรือให๎ความชํวยเหลือผู๎อ่ืน ในการการเข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม BIg cleanning day กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ลูกเสือชั้นม.3 นอกจากนี้สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักแบํงปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือผู๎อ่ืนและเพ่ือ
สํวนรวม โดยด าเนินการโครงการอนุรักษ์คลองทําแพ ภาพจากกิจกรรมชํวยเหลือน้ าทํวม สถานศึกษาให๎ความรํวมมือ
กับเทศบาลชํวยเหลือผู๎ประสบภาวะอุทกภัยในชุมชนทําแพ สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนนิยมไทย เห็น
คุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  โดยด าเนินการโครงการเข๎าวัดฟัง
ธรรม ภาพกิจกรรมในประเพณีของท๎องถิ่น เชํน เทศกาลสารทเดือน 10 ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทอดกฐินเพ่ือ
ระดมเงินให๎กับสถานศึกษา เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท๎องถิ่น และ
จัดท าโครงการลิเกปุา โครงการสืบสานวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสนใจ ประพฤติปฏิบัติและรํวมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงการนิยมไทย มีผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่นและของไทย  นอกจากนี้มี
การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยการเข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการลิเกปุา
และการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ตํางๆในชุมชนของผู๎เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นพลเมือง
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ที่ดีภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนเห็น
คุณคําและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน ปฏิบัติตนตามกฎกติกาข๎อตกลงโรงเรียน ใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง
สภานักเรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย โดยมีการจัดท าโครงการโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โครงการวินัยดีมีมารยาท และมีการจัดกิจกรรมนักเรียนหน๎าเสาธง เพ่ือให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 9  ดังนี้ 
 1) โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง 
   - กิจกรรมศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ ม.1 
   - กิจกรรมศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ ม.2 
   - กิจกรรมศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ ม.3 
   - กิจกรรมศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ ม.4–6  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 ร๎อยละ ๘๕.๐๑ ของจ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
    2 ร๎อยละ ๘๗.๒๕ ของผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎นอกสถานที่ไมํต่ ากวํา
ระดับดีมาก 
 2) โครงการเส๎นทางสูํความฝัน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้น ม.1  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทํา
แพ จ านวน ๒๘๐ คน 
 3) โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย 
   - กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ ม. ต๎น โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนระดับชั้น ม.๓ เข๎าคํายลูกเสือคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
    2. นักเรียนผํานในวิชากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 4) โครงการรู๎รักภาษาไทย 
   - กิจกรรมวันภาษาไทย 
                         - กิจกรรมวันสุนทรภูํ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนทุกคนจ านวน ๗๐๐ เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน ๑ วัน มีแขํงขัน ๔ 
ประเภท มีกิจกรรมบนเวทีจ านวน ๔ กิจกรรม ถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
    2. มีการน าเสนอเกร็ดความรู๎เกี่ยวกับความส าคัญและความเป็นมาของวัน
ภาษาไทย จ านวน ๕ วันหน๎าเสาธงถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
 5) โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมวันไหว๎ครู 
   - กิจกรรมวันสงกรานต์ 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันสารทไทย     โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียน ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมละ ๑,๐๐๐ 
คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
    2. นักเรียน ครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทางการศึกษาได๎มีสํวนรํวมท ากิจกรรมของ
โรงเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ 
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   6) โครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

   2. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมค าสอนตามหลักศาสนาได๎ถูกต๎อง  คิดเป็น
ร๎อยละ ๗๐ 
   7) โครงการวินัยดีมีมารยาท 

  - กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย 
  - กิจกรรมอบรมมรรยาทไทย 
  - กิจกรรมวินัยจราจร โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1. นักเรียนร๎อยละ ๙๕  เข๎าใจระบบการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย 
   2. ได๎ประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย ๑๐๐ % 
   3. ร๎อยละ  ๑๐๐ ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในโครงการระดับ

มาก 
8) โครงการวันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - กิจกรรมวันแมํ 
  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
  - กิจกรรมเข๎าพรรษา 
  - กิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียนจ านวน ๒๐ 

คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับวันส าคัญ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ สามารถอธิบายได๎ดี 
   2. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียนจ านวน ๒๐ 

คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอกิจกรรม ซึ่งร๎อยละ ๙๕ มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมที่พึงพอใจใน
ระดับมาก  

9) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
  - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 กีฬา 
  - กิจกรรมทําแพเกมส์ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1 ครูและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จ านวน ๘๒๕ คน 
   2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการกีฬาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
10) โครงการออมทรัพย์ 
  - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
   2. นักเรียนมีเงินเก็บออมกํอนจบการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 

   ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 4.50 ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น ผู๎เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ
ไมํน าทรัพย์สินของผู๎อื่นมาเป็นของตนผู๎เรียนมีความกตัญญูกตเวทีรู๎จักแบํงปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู๎อ่ืน และเพ่ือ
สํวนรวม รู๎จักประหยัดใช๎ทรัพย์สิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา นิยมไทยและเห็นคุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทยเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท๎องถิ่น 
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  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรหาวิธีการที่จะท าให๎ผู๎เรียนมีความตระหนักในการเข๎าเรียน และ
รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไมํลอกการบ๎าน แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของ
สถานศึกษาและเหมาะสมตามกาลเทศะ กล๎าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
 
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
  กระบวนการพัฒนา 
    มีกระบวนการที่จะจัดการเรียนรู๎ท าให๎ผู๎เรียนมีความสามารถตรงตามสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน กลําวคือ 
มีความสามารถในการสื่อสาร โดยจัดการเรียนการสอน ให๎ผู๎เรียนมีทักษะการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษา สามารถเลือกใช๎และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือการถํายทอด แลกเปลี่ยนความคิด ความรู๎สึก 
และทัศนะของตนเอง มีความสามารถในการคิด โดยจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบการคิดวางแผนท างานอยํางเป็นระบบ 
สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรํวมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
โดยการจัดท าโครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียนทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปและมี
ความตระหนักเห็นความส าคัญของประชาคมอาเซียนและให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจและยอมรับความแตกตํางด๎าน
วัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 10  ดังนี้ 
 1) โครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน 
   - กิจกรรมเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมของกลุํมประเทศอาเซียน โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 
    1 นักเรียน เยาวชน และประชาชนในท๎องถิ่นเข๎ารํวมชมนิทรรศการในห๎องศูนย์ฯ 
๔๕๐ คน 
    2 ร๎อยละ๙๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษไมํต่ ากวํา
ระดับด ี
 2) โครงการเส๎นทางสูํความฝัน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้น ม.1  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทํา
แพ จ านวน ๒๘๐ คน 
 3) ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1 มีผลงานหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรมที่นักเรียนสํงเข๎าประกวดอันเกิดจากความคิด
สร๎างสรรค์จ านวน 4 ชิ้นงานและมีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยูํในระดับ x  =73.99 แตํก็ถือวําไมํบรรลุตามเปูาหมายเชิง
ปริมาณที่ก าหนดไว๎เนื่องจากการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน
สนใจสํงผลงานประกวดมากขึ้นข้ึนในปีถัดไป  
   2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะใช๎ชีวิตสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎ อ่ืนได๎อยําง
เหมาะสมอยูํในระดับดีจากการสังเกตคิดเป็นร๎อยละ 90    

4) โครงการวันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - กิจกรรมวันแมํ 
  - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
  - กิจกรรมเข๎าพรรษา 
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- กิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียนจ านวน ๒๐ 

คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับวันส าคัญ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ สามารถอธิบายได๎ดี 
   2. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียนจ านวน ๒๐ 

คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอกิจกรรม ซึ่งร๎อยละ ๙๕ มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมที่พึงพอใจใน
ระดับมาก  
  

ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผู๎เรียนมีความรู๎มี
ความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรํวมในฐานะพลเมืองอาเซียนผู๎เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญา
อาเซียนผู๎เรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ๎าน และทักษะอาชีพ 
  จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรด าเนินการ ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด พิจารณาจากการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางสังเคราะห์ คิดอยํางสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ การคิดวางแผน
ท างานอยํางเป็นระบบ การสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม  
  
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี ต่อ 
   อาชีพสุจริต  
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการ และท างานด๎วยความพากเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ โดยมีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการวางแผนการท างานในแผนการกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา  ด าเนินโครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม โครงการ
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอธิบาย
ขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งสํวนที่ดีและสํวนที่มีข๎อบกพรํอง ปรับปรุงงานและพัฒนาผลการท างานให๎
บรรลุเปูาหมาย ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ชุมนุม ,ลูกเสือ,แนะแนว) กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ การสอนโครงงานใน
รายวิชาตํางๆ โครงการทําแพวิชาการ โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ โดยใช๎แบบประเมินทักษะการจัดการ และ
การท างานด๎วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ และมีการแสดงผลงานและ
ชิ้นงานของผู๎เรียนในการท างาน และการท างานเป็นกลุํม การแสดงโครงงานในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โครงการทํา
แพวิชาการ โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการ
ท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   นอกจากนี้มีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และ
หาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ โดยมีการประยุกต์ใช๎แผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา เพ่ือให๎
ผู๎เรียนจ าแนกอาชีพที่สุจริตและไมํสุจริต และจัดท าโครงการ โครงการสํงเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต นอกจากนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร๎อมให๎เหตุผลประกอบ 
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 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 11  ดังนี้ 
 1) โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ 
   - กิจกรรมนักลําฝัน 
   - กิจกรรมเรียนรู๎ผํานโครงงาน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมปรับพื้นฐานคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
    2 โรงเรียนได๎รับรางวัลการแขํงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  จ านวน ๒ 
กิจกรรม 
 2) โครงการทําแพวิชาการ 
   - กิจกรรมทําแพวิชาการ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ
เทศบาลใกล๎เคียงเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๙๗๔ คน 
    2 ร๎อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนจากการได๎เห็นผลงานที่
แสดงในงานตลาดนัดวิชาการ 
 3) โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย 
   - กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ ม. ต๎น โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนระดับชั้น ม.๓ เข๎าคํายลูกเสือคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
    2.นักเรียนผํานในวิชากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 4) ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1 มีผลงานหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรมที่นักเรียนสํงเข๎าประกวดอันเกิดจากความคิด
สร๎างสรรค์จ านวน 4 ชิ้นงานและมีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยูํในระดับ x  =73.99 แตํก็ถือวําไมํบรรลุตามเปูาหมายเชิง
ปริมาณที่ก าหนดไว๎เนื่องจากการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน
สนใจสํงผลงานประกวดมากข้ึนขึ้นในปีถัดไป  
   2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะใช๎ชีวิตสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อ่ืนได๎อยําง
เหมาะสมอยูํในระดับดีจากการสังเกตคิดเป็นร๎อยละ 90    
 5) โครงการรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
   - กิจกรรมเครือขํายลดคาร์บอน 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักเรียนอนุรักษ์คลองทําแพดูแลฝาย 
   - กิจกรรมผักสวยริมคลอง น้ านอง มีปลาถวายเพ่ือแมํ 
   - กิจกรรมลดพลังงานเพื่อโลกของเรา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนจ านวน ๕๐ คน เป็นผู๎น านักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมได๎ 
    2. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 6) โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   - กิจกรรมคํายพัฒนาศักยภาพผู๎น า 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียน เข๎ารํวมใช๎สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนจ านวน 800 คนด๎วยรูปแบบ
ดิจิตอลถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
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   2 คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบด๎านการจัดประชาธิปไตยใน
โรงเรียนจ านวน 1 วัน จ านวน 20 คนถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
   3 คณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน๎าชั้นจ านวน 50 คน เข๎ารํวม 
   4 คํายอบรมการเป็นผู๎น าด าเนินการจ านวน 3 วัน 2 คืนโดยวิทยากรภายนอกท่ีเชี่ยวชาญ
ถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
   5 นักเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 80 
 

ผลการประเมิน โดยมีคําเฉลี่ย    4.50  ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่นผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด๎วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีเจตคติความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 
  จุดที่ควรพัฒนา – 
 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 กระบวนการพัฒนา 
    สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด  โดยมีการรายงานสรุปผล
คะแนนการอําน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู๎เรียน และ
สํงเสริมการคิดสร๎างสรรค์ในการจัดท าโครงการทําแพวิชาการ โครงการอํานสานฝัน เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสดงศักยภาพ
ในทางวิชาการของตนเอง และจัดท าโครงการ To be number one แสดงความสามารถในการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อีกทั้งสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ โดยมีผลการแขํงขันโครงงานทั้ง 8 สาระการ
เรียนรู๎ระดับภาคใต๎และการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 สาระการเรียนรู๎ สถานศึกษามี
การด าเนินการในกิจกรรมและโครงการจากข๎างต๎น ทั้งนี้เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถ ในการใช๎สมรรถนะ
ด๎านความคิดของผู๎เรียนเอง นอกจากนี้ สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีการด าเนินงานเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
แก๎ปัญหาความขัดแย๎ง โดยจัดท าโครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือไทยและมีการจัดท า
โครงการคํายวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสายใยสัมพันธ์  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถและรับผิดชอบในการท างาน มีการด าเนินการโครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎ าง โครงการสํงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือไทย โครงการเรียนรู๎ประชาคมอาเซียน โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
ในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล รู๎จักกฎเกณฑ์ กติกา
ของสังคมและเพ่ือเป็นแบบจ าลองสังคมของผู๎เรียนเองในอนาคต และสถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนปรับตัวให๎
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล๎อมของประเทศ เพ่ือเป็นภูมิคุ๎มกันตนเองในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน โดยจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประกวดหนังสั้นสํงเ สริมคุณธรรม และ
นอกจากนี้ยังด าเนินโครงการ To be number one เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ใน
การด ารงชีวิต  
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 12  ดังนี้ 
 1) โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ 
   - กิจกรรมนักลําฝัน 
   - กิจกรรมเรียนรู๎ผํานโครงงาน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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   1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมปรับพื้นฐานคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
   2 โรงเรียนได๎รับรางวัลการแขํงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  จ านวน ๒ กิจกรรม 
 2) โครงการทําแพวิชาการ 
   - กิจกรรมทําแพวิชาการ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนรร.มัธยมเทศบาลวัดทําแพและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเทศบาล
ใกล๎เคียงเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๙๗๔ คน 
    2 ร๎อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนจากการได๎เห็นผลงานที่
แสดงในงานตลาดนัดวิชาการ 
 3) โครงการคํายวิชาการ 
   - กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสอบผํานเกณฑ์วัดความรู๎ที่ก าหนด
ขึ้น 
    2 นักเรียนได๎รับความรู๎มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู๎ 
 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (ม.ทร.) โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 โรงเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ ๕ 
    2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผํานมา
ร๎อยละ ๓ 
 5) โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ทม.ทุํงสง 
   - กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน ๑๒๐ คน เข๎ารํวมกิจกรรม 
    2 นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาไทยเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
 6) โครงการเรียนรู๎วิทย์สูํโลกกว๎าง 
   - กิจกรรมวิทย์สูํโลกกว๎าง โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนห๎องวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.ปลาย เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน ๕๐ คน 
    2 นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์จากแหลํงเรียนรู๎ที่ดีร๎อยละ 
๙๕ 
 7) โครงการสายใยสัมพันธ์ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑และ ม.๔ 
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 มีนักเรียน ม.๓-๔ เข๎ารํวมกิจกรรมคิดเป็น ร๎อยละ ๑๐๐ 
    2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตํอโครงการไมํต่ ากวําระดับดีมากคิด
เป็นร๎อยละ ๙๐ 
    3 นักเรียนมีความเข๎าใจเพ่ิมข้ึนในแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
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 8) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
   - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 กีฬา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - กิจกรรมทําแพเกมส์ 
   - ครูและนักเรียนเข๎ารํวมกจิกรรมแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จ านวน ๘๒๕ คน 
   - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการกีฬาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 9) โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   - กิจกรรมคํายพัฒนาศักยภาพผู๎น า 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียน เข๎ารํวมใช๎สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนจ านวน 800 คนด๎วยรูปแบบ
ดิจิตอลถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
    2 คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบด๎านการจัด
ประชาธิปไตยในโรงเรียนจ านวน 1 วัน จ านวน 20 คนถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
    3 คณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน๎าชั้นจ านวน 50 คน เข๎ารํวม 
    4 คํายอบรมการเป็นผู๎น าด าเนินการจ านวน 3 วัน 2 คืนโดยวิทยากรภายนอกท่ี
เชี่ยวชาญถือวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
    5 นักเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 80  
 
ผลการประเมิน โดยมีคําเฉลี่ย 4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดและความสามารถในการปรับตัวและอยูํรํวมกันในสังคมได๎
อยํางมีความสุข สามารถแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง มีทักษะในการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อัน
ดีระหวํางบุคคล 
  จุดที่ควรพัฒนา – 
 
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กระบวนการพัฒนา 
     สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองผู๎ โดยมีการจัดท าโครงการ
อํานสานฝัน มีแบบบันทึกรักการอําน โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ทม.ทุํงสง โครงการเส๎นทางสูํความฝัน เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถ
ค๎นคว๎าหาความรู๎ และสรุปได๎ด๎วยตนเอง เพ่ือเป็นการตระหนักรู๎ และสืบพระราชปณิธานในเรื่องแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการใช๎แบบทดสอบ
วัดความรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้มีการด าเนินการจัดท าโครงการทําแพสีเขียว  โครงการออมทรัพย์ 
ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม เพ่ือ ให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน๎อม
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิตของตนเองได๎ 
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 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 13  ดังนี้ 
 1) โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ 
   - กิจกรรมนักลําฝัน 
   - กิจกรรมเรียนรู๎ผํานโครงงาน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมปรับพื้นฐานคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
    2 โรงเรียนได๎รับรางวัลการแขํงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  จ านวน ๒ 
กิจกรรม 
 2)  โครงการเส๎นทางสูํความฝัน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้น ม.1  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทํา
แพ จ านวน ๒๘๐ คน 
 3) โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ทม.ทุํงสง 
   - กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน ๑๒๐ คน เข๎ารํวมกิจกรรม 
    2 นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาไทยเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ 
 4) โครงการทําแพสีเขียว 
   - กิจกรรมเพาะเห็ด 
   - กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
   - กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน ๓๒๗ คน 
    2 นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจตํอกิจกรรม 
 ผลการประเมิน โดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม  
  จุดเด่น ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู๎เรียนที่มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ และสรุปได๎ด๎วยตนเอง 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคํา โดยด าเนินการกิจกรรม
อาหารสะอาด รสชาติอรํอยในโรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ในโภชนาการในสถานศึกษา มีกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนละการจัดการสอนในวิชาพละ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง แตํงกายสะอาด เรี ยบร๎อยและ
เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด สถานศึกษามีการสํงเสริมผู๎เรียนทีออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรมออกก าลัง
กายทุกวันพุธของสัปดาห์ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก และสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขและมีรายงานผลการตรวจรํางกาย โดยการใช๎แบบตรวจสุขภาพด๎วยตนเองในกิจกรรมตรวจสุขภาพ  
โครงการสํงเสริมสุขภาพ โครงการแขํงขันกีฬา กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมอาหารสะอาด นอกจากนี้มีการจัดท า
โครงการสํงเสริมสุขภาพ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพ่ือให๎ผู๎เรียนปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  มีการสํงเสริมผู๎เรียน
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ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา เพ่ือหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให๎โทษ  โดย
ด าเนินการโครงการอบรมรณรงค์ปูองกันสิ่งเสพติด ให๎ความรู๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาและวิชา
วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรม To be number one โครงการอบรมปูองกันยาเสพติด กิจกรรมเชิญจราจรให๎ความรู๎ใน
การใช๎รถใช๎ถนนอยํางถูกต๎องอยํางถูกกฎจราจร เพ่ือให๎เกิดส านึกแหํงความปลอดภัยและการปฏิบัติตนอยํางถูกต๎อง
ตามวัยของผู๎เรียน และมีการจัดโครงการอดเปรี้ยวไว๎กินหวาน การจัดการเรียนรู๎ในเรื่องเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษา 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ เชํน ปัญหาชู๎สาว ปัญหาการถูกลํวงละเมิดทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์กํอน
วัยอันควร ฯลฯ นอกจากนี้สํงเสริมให๎สถานศึกษาผู๎มีเรียนที่ปลอดจากอบายมุข โดยด าเนินการโครงการเยี่ยมบ๎านเพ่ือ
ติดตามผู๎เรียน ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและจัด กิจกรรมปูองกันสิ่งเสพติด เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงภัยของ
ยาเสพติดให๎โทษ นอกจากนี้มีการกิจกรรม To be number one  กิจกรรมดนตรีสากล ภาพถําย เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็น
ผู๎มีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพ่ือสนองมาตรฐานที่ 14  ดังนี้ 
 1) โครงการเส๎นทางสูํความฝัน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้น ม.1  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทํา
แพ จ านวน ๒๘๐ คน 
 2) โครงการ To be number one 
   - กิจกรรม To Be เสียงตามสาย 
   - กิจกรรมประกวดร๎องเพลง โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม มีเจตคติที่ดีตํอโครงการในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
 3) โครงการ ๑โรงเรียน ๑ศิลปะการแสดง 
   - กิจกรรมเข๎าคํายฝึกปฏิบัติการแสดงลิเกปุา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมคํายลิเกปุา จ านวน ๕๐ คน 
    2 ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การทดสอบการปฏิบัติการแสดงลิเกปุา   
 4) ประกวดหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรม โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1 มีผลงานหนังสั้นสํงเสริมคุณธรรมที่นักเรียนสํงเข๎าประกวดอันเกิดจากความคิด
สร๎างสรรค์จ านวน 4 ชิ้นงานและมีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยูํในระดับ x  =73.99 แตํก็ถือวําไมํบรรลุตามเปูาหมายเชิง
ปริมาณที่ก าหนดไว๎เนื่องจากการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน
สนใจสํงผลงานประกวดมากขึ้นข้ึนในปีถัดไป  
    2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะใช๎ชีวิตสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อ่ืนได๎อยําง
เหมาะสมอยูํในระดับดีจากการสังเกตคิดเป็นร๎อยละ 90    
 ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น ผู๎เรียนมีสุขภาพกายมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
รวมทั้งเห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจกล๎าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งยังมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ 
  จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษาควรเพิ่มแบบบันทึกการออกก าลังกาย เพื่อแสดงถึงความตระหนัก และ
แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภค เพ่ือให๎ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพของผู๎เรียนจากการออกก าลังกาย แบบสังเกต
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พฤติกรรมของผู๎เรียน และควรมีหนังสือเชิญผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมแกํบุคคลภายนอกที่โรงเรียนเชิญมาเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎แกํผู๎เรียน  เพิ่มภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น  
 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเดํนของผู๎เรียน โดยสถานศึกษาด าเนินการ ให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของผู๎เรียน โดยระบุเปูาหมายและวิธีการที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ มีการบันทึกการประชุมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดท า ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560  ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  มีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน๎น และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา และมีการด าเนินการจัดท าแบบประเมินการยอมรับด๎านอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ จากองค์กรและหนํวยงานภายนอก  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินภายนอกด๎านอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือท าให๎สถานศึกษามีผู๎เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นตามที่สถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของผู๎เรียนได๎รับการยอมรับจาก
องค์กรและหนํวยงานภายนอก โดยมีภาพการแสดงลิเกปุาในโอกาสไปรํวมแสดงนอกสถานที่ตามหนังสือเชิญจาก
หนํวยงานภายนอก 
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็ น
ลักษณะเดํนของผู๎เรียน โดยสถานศึกษาด าเนินการ ให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของผู๎เรียน โดยระบุเปูาหมายและวิธีการที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ มีการบันทึกการประชุมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562)  บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   บันทึกการประชุมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 บันทึกการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) บันทึกการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  บันทึกการประชุมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือจัดท าแผนการศึกษาของสถานศึกษา และมีความรํวมมือจากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง ในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดท า ประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ประกาศใช๎
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560  ประกาศใช๎
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประกาศใช๎แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)  ประกาศใช๎
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  มีการ
จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน๎น และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา และมี
การด าเนินการจัดท าแบบประเมินการยอมรับด๎านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
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จากองค์กรและหนํวยงานภายนอก  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินภายนอกด๎านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน เพ่ือท าให๎สถานศึกษามีผู๎เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นตามที่
สถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของผู๎เรียนได๎รับการยอมรับจากองค์กรและหนํวยงานภายนอก 
โดยมีภาพการแสดงลิเกปุาในโอกาสไปรํวมแสดงนอกสถานที่ตามหนังสือเชิญจากหนํวยงานภายนอก 

 ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของผู๎เรียนและบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                    จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรเพิ่มภาพถํายการจัดกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  การ
รํวมแสดงในหนํวยงานตําง ๆ และหนังสือขอบคุณ ในการขอความรํวมมือในการแสดงจากหนํวยงานตํางๆ อีกทั้งควร
มีการสร๎างแบบประเมินการ แสดงบันทึกการประชุมติดตาม   และมีการประชาสัมพันธ์โดยลงเว็บไซต์ 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
 กระบวนการพัฒนา 
        ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการ
ประชุมผู๎ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน  โครงการเส๎นทางสูํความฝัน  นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึง
พอใจของผู๎ปกครองและชุมชนตํอคุณภาพของผู๎เรียน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการ
สื่อสาร ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถ
ในการใช๎ทักษะชีวิต ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎าน
ความสามารถในการคิดความพึงพอใจตํอผู๎เรียนในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน (อัตลักษณ์)  ที่ชุมชนมี
ตํอคุณภาพของผู๎เรียน ในสํวนของความพึงพอใจตํอครู  สถานศึกษามีการด าเนินโครงการประชุมผู๎ปกครอง กิจกรรม
เยี่ยมบ๎าน  โครงการเส๎นทางสูํความฝัน นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครองและ
ชุมชนตํอครู  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอครูในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี  การจัดการเรียนรู๎ การ
ติดตามและรายงานผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง การปฏิบัติตนตํอศิษย์ด๎วยความรักและความเมตตาอยําง
เสมอภาคในการให๎ความชํวยเหลือและบริการชุมชน  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษา   
โดยสถานศึกษามีการด าเนินโครงการประชุมผู๎ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน  โครงการเส๎นทางสูํความฝัน  โครงการ 
ธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้มีการจัดท าแบบแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองและชุมชนตํอผู๎บริหารสถานศึกษา  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอผู๎บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี  การเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชน การให๎บริการชุมชน และความพึงพอใจ
ตํอผู๎บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับการสร๎างชื่อเสียงให๎แกํสถานศึกษา และภาพรวมตํอ
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอสถานศึกษาพ่ือส ารวจความพึงพอใจตํอสถานศึกษาในด๎าน
เอกลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน   ระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนและการ
บริการและด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและอ่ืน ๆ 
 
 ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการเพื่อสนองมาตรฐานที่ 16  ดังนี้ 
 1) โครงการเส๎นทางสูํความฝัน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้น ม.1  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัด 
ทําแพ จ านวน ๒๘๐ คน 
 2) โครงการวันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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    - กิจกรรมวันแมํ 
    - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
    - กิจกรรมเข๎าพรรษา 
    - กิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียน
จ านวน ๒๐ คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับวันส าคัญ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ สามารถอธิบายได๎ดี 
     2. มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย และเมื่อสุํมนักเรียน
จ านวน ๒๐ คนเพ่ือทดสอบปากเปลําเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอกิจกรรม ซึ่งร๎อยละ ๙๕ มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมที่
พึงพอใจในระดับมาก 
 3) โครงการธรรมาภิบาลสร๎างฐานการศึกษาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1 มีผู๎ปกครองเข๎ารํวมการประชุมจ านวน ๘๒๔ คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา เข๎ารํวม
ประชุม ๑๕ คน รวมทั้งตัวแทนชุมชน ที่เข๎ารํวมประชุม จ านวน ๒๐ คน  
   2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎สึกวํา ได๎มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๘๕ 
   ผลการประเมินโดยมีคําเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
  จุดเดํนผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
สถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรท าปูายอัตลักษณ์  , เอกลักษณ์  ติดผนังด๎านหน๎าโรงเรียนเพ่ือให๎
สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน และควรท าแบบประเมิน ๔ ด๎าน ๔ ใบ ได๎แกํ 1. นักเรียน 2. ผู๎ปกครอง3. ผู๎บริหาร 4. 
ชมุชน ในการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 143 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใช๎เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎แตํงตั้งคณะท างาน ประกอบด๎วย 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท าขึ้นเพื่อประเมิน 
ผลการจัดการเรียนรู๎นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที ่6  
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
ผู๎เรียนแตํละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบเครื่องมือวัด
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการแก๎ปัญหา   
  4.  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต   
  5.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี   
 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทําแพ สังกัด เทศบาลเมืองทุํงสง ได๎ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนที่เข๎ารับการประเมิน  จ านวน 225 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียนที่เข๎ารับการประเมิน จ านวน 56 คน โดยจัดการประเมินในวันที่ 23  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมี
ผลการประเมินดังตารางตํอไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 34 7.05 70.5 6.48 64.8 4.29 42.9 7.05 70.5 7.57 75.7 6.49 64.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 30 6.64 66.4 6.27 62.7 4.18 41.8 6.91 69.1 7.36 73.6 6.27 62.72 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 35 7.29 72.9 6.53 65.3 4.18 41.8 6.88 68.8 6.94 69.4 6.36 63.64 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 32 7.57 75.7 5.86 58.6 3.57 35.7 7 7.0 6.57 65.7 6.11 48.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 31 6.5 65.๐ 5.67 56.7 4.83 48.3 6.83 68.3 7.5 75.0 6.27 62.66 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 34 7 7๐.๐ 6 60.0 3 30.0 7 70.0 8 80.0 6.20 62.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 29 7.5 75.๐ 5 50.0 6 60.0 8 80.0 5 50.0 6.30 63.00 

รวม 225 49.55 495.5 41.81 418.1 30.05 300.5 49.67 496.7 48.94 489.4 44 440 

คะแนนเฉลี่ย   7.06 6.26  4.23  6.98 7.20    6.34 
ร้อยละเฉลี่ย  88.79 68.61 24.66 90.58 83.86 71.30 
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สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.06  
      คิดเป็นร๎อยละ 88.79 

๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.26  
      คิดเป็นร๎อยละ 68.61   

3.  ความสามารถในการแก๎ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.23  
        คิดเป็นร๎อยละ 24.66  

  4.  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.98  
      คิดเป็นร๎อยละ 90.58 

             5.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.20        
       คิดเป็นร๎อยละ 83.86 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.34 คิดเป็นร้อยละ 71.30 
 
ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาสํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการแก๎ปัญหาให๎มากขึ้น เพราะมีคําเฉลี่ย
ต่ ากวําภาพรํวม 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรสํงเสริมนักเรียนด๎วยการสอนโครงงาน หรือการเรียนโดยการจัดกิจกรรม ที่เน๎นการปฏิบัติ 
  2. สํงเสริมให๎นักเรียนกล๎าคิด กล๎าท า และกล๎าแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์  
  3. เน๎นกิจกรรมการปฏิบัติในการเรียนให๎มากโดยการสร๎างองค์ความรู๎ แล๎วน าไปปฏิบัติเพ่ือให๎เกิดทักษะใน
การคิดและการแก๎ปัญหา ในการเผชิญสถานการณ์  
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผู้

เข
้าส

อบ
(ค

น)
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 

รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 
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นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 
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แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 24 6.06 60.6 7.29 72.9 5.71 57.1 7.35 73.5 6.24 62.4 6.53 65.3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 32 6.31 63.1 6.69 66.9 6.0 6.0 7.31 73.1 6.15 61.5 6.49 54.12 

รวม 56 12.37 123.7 13.98 139.8 11.71 63.1 14.66 146.6 12.39 123.9 13.02 119.42 
คะแนนเฉลี่ย   6.17 7.03  5.83 7.33  6.2   6.51 
ร้อยละเฉลี่ย  76.79 76.79 71.43 96.43 66.07 77.50 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.17  

      คิดเป็นร๎อยละ 76.79 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.03  

      คิดเป็นร๎อยละ  76.79 
3.  ความสามารถในการแก๎ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.83  
      คิดเป็นร๎อยละ 71.43 

  4.  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.33 
      คิดเป็นร๎อยละ 96.43 

             5.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.2    
       คิดเป็นร๎อยละ 66.07 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.51    คิดเป็นร้อยละ 77.50 
 
ข้อเสนอแนะ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไมํมีความสามารถในการสื่อสาร การแก๎ปัญหา และการใช๎เทคโนโลยีในทาง
สร๎างสรรคห์รือเพ่ือการเรียนรู๎ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สํงเสริมการแสดงออก / พูด / ท ากิจกรรมตํอหน๎าชุมชน 
  2. สํงเสริมการท าโครงงานและชิ้นงานเพื่อการแก๎ปัญหา 
  3. สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค์ 
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
         ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑. ภาษาไทย 1,048 20.53 3.53 22.66 45.46 48.85 62.50 33.92 
๒. คณิตศาสตร์ 1,048 13.06 12.94 20.79 18.22 27.82 39.29 22.02 
๓. วิทยาศาสตร์ 1,048 36.09 14.05 41.25 15.64 15.38 - 20.40 
3.1 ฟิสิกส์ 81 - - - 12.07 48.15 39.59 33.27 
3.2 เคมี 81 - - - 12.07 59.27 70.84 47.39 
3.3 ชีววิทยา 81 - - - 25.86 55.55 60.42 47.28 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,048 21.53 43.14 45.62 37.59 65.98 67.86 46.95 
๕. ประวัติศาสตร์ 1,048 22.16 46.75 21.03 22.06 35.31 94.64 40.33 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,048 67.16 81.10 78.73 86.48 94.03 99.11 84.44 
๗. ศิลปะ 1,048 70.95 57.54 71.02 76.74 97.01 99.11 78.73 
๘. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1,048 40.93 63.15 73.44 76.17 87.30 53.57 65.76 
๙. ภาษาตํางประเทศ 1,048 21.46 20.09 20.85 7.59 34.13 94.64 33.13 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชัน้ 
 

34.87 38.03 
 

43.93 
 

36.32 55.73 65.13 
 

 
 4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2560 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบนั) 
ปี2560 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ป ี
ปี2559 

ผลต่าง
คะแนน 
2 ปี 

การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สุข
ศกึษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45.63 - - 20.49 29.90 - - - 30.48 33.85 -3.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 44.49 32.75 20.96 18.39 24.30 - - - 28.18 31.36 -3.18 

 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 4.5   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศกึษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 347 31 8.93 314 90.49 2 22.39  - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 239 7 2.93 232 97.07   0.00  - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 235 85 36.17 149 63.40 1 2.76  - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100 57 57.00 40 40.00 3 5.26  - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 69 60 86.96 9 13.04   0.00  - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 58 23 39.66 35 60.34   0.00  - - 

รวม 1,048 263 779 6 - 
ร้อยละเฉลี่ย 100 25.10 74.33 0.57 - 
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 4.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 347 187 53.89 100 28.82 60 17.29 -   - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 239 11 4.60 206 86.19 20 8.37 2 0.84 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 235 115 48.94 80 34.04 35 14.89 5 2.13 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100 79 79.00 20 20.00  -  - 1 1.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 69 67 97.10 2 2.90 -   - -  -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 58 56 96.55 2 3.45 -   - -  -  

รวม 1,048 515 380.08 410 175.40 55 40.55 8 3.96 
ร้อยละเฉลี่ย 100 63.35 29.23 6.76 0.66 

 
 4.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 347 347 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 239 239 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 235 235 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100 100 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 69 69 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 58 58 100 - - 

รวม 1,048 100 - 
ร้อยละเฉลี่ย 100  - 

 

      4.8 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล            
และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑) สถานศึกษาได๎ด าเนินการ โครงการหนึ่งโรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง โดยใช๎การแสดงท๎องถิ่นพ้ืนบ๎าน ลิเก
ปุา เป็นศิลปะ ซึ่งสํงเสริมมาตั้งแตํปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎ครู ผู๎เรียน ชุมชนรํวมรักษาศิลปะแขนงนี้
ให๎ด ารงอยูํคูํกับชุมชนและสังคม นอกจากนี้สถานศึกษาได๎คงความเป็น เอกลักษณ์ ของสถานศึกษามีวินัยในการแตํง
กาย อีกทั้งสถานศึกษาโดยจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น การอนุรักษ์คลองทําแพ เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎ศึกษา เรียนรู๎  หวง
แหน และรํวมอนุรักษ์คลองทําแพกับชุมชนทําแพ  

๒) สถานศึกษาได๎ด าเนินการ “ โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎มีมี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม ตามโครงการปลูกกล๎ายุวพุทธ (กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร๎อน) ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ มีความเข๎าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นผู๎สืบทอดพระพุทธศาสนา
เพ่ือให๎ด ารงอยูํคูํกับชุมชนและท๎องถิ่น อันเป็นการสืบทอดความเป็น “บวร” ระหวํางวัด โรงเรียน และชุมชน 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          หน๎า 148 

 
5. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
     5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความรู๎ ความ
เข๎าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีการศึกษา วิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน นอกจากนี้ครูควรจัดท าทะเบียน
คุมแผนการจัดการเรียนรู๎ และงานวิจัยให๎เป็นระบบเพ่ือสะดวกในการน ามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้
ควร มีผู๎รับผิดชอบจัดเก็บ และจัดท าชุดส าเนางานวิจัย ควรจัดกิจกรรมเพ่ือนชํวยเพ่ือน ด าเนินการโดยงานแนะแนว
ให๎เป็นระบบและมีแฟูมจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการน าไปใช๎ในการจัดการเรียน จัดท าทะเบียนการใช๎สื่อรายบุคคล  
ทะเบียนคุมสื่อ และสรุปของโรงเรียน ทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู๎ ครบถ๎วนทุกศูนย์ จัดบอร์ดให๎ความรู๎ให๎เน๎นปัจจุบัน
และแสดงผลงานนักเรียน จัดท าทะเบียนมอบทุนการศึกษา และของบริจาคให๎ชัดเจน อีกทั้งสรุปสารสนเทศ งาน
สัมพันธ์ชุมชน ให๎เป็นระบบรายปี   
 ผู๎บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีความมุํงมั่น ตั้งใจและเป็นผู๎น าทางวิชาการรวมทั้ง
มีความสามารถในการบริหารงานอยํางมีคุณภาพ และควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และแจ๎งการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎สาธารณชนรับทราบ 
 สถานศึกษา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม มีการบริหารความเสี่ยงและมีมาตรการ
ปูองกันการบาดเจ็บและสร๎างเสริมความปลอดภัยและระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตํอการจัดการศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีมุม/
ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม  มีแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เ อ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ควรมี
การแสดงแผนผังโรงเรียน อาคารเรียนให๎บุคคลทั่วไปได๎รับรู๎ สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได๎เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา  โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถําย หนังสือเชิญ ให๎มีทะเบียนคุมประกอบด๎วยภาพถํายของบริจาค  หนังสือ
ขอบคุณผู๎สนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา ควรเพ่ิมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ควรมีการจัดแฟูมสารสนเทศให๎เป็นระบบ 
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอยํางชัดเจน
ในรูปของค าสั่งทุกฝุาย / งานและใช๎ระบบวงจร PDCA ควบคุมคุณภาพงานในทุกด๎าน โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารงานที่มุํงผลสัมฤทธิ์ โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าแผน / โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนและบริบทของท๎องถิ่น รวมทั้ง
สํงเสริม ก ากับ ดูแล ให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญและน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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   สถานศึกษามีการจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง รํวมมือกับชุมชนอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  มีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่เป็นระบบประกอบด๎วย ฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝุายติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและฝุาย
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
           ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 ผู๎เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ ไมํน าทรัพย์สิน
ของผู๎อ่ืนมาเป็นของตน มีความกตัญญูกตเวที รู๎จักแบํงปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู๎อ่ืนและเพ่ือสํวนรวม รู๎จัก
ประหยัดใช๎ทรัพยากร นิยมไทยและเห็นคุณคําในภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 
   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ผู๎เรี ยนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักและรับผิดชอบรํวมในฐานะพลเมืองอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาอาเซียน มีทักษะ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ๎านและทักษะอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและ
ท างานด๎วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎ มีเจตคติความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการปรับตัวและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข สามารถแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง มีทักษะในการ
อยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  สามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู๎เรียนที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผู๎เรียนมีสุขภาพกายมีน้ าหนัก สํวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ รวมทั้งเห็นคุณคําในตนเอง 
มีความม่ันใจกล๎าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สํงผลให๎
สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู๎เรียน
และบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู๎ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตํอคุณภาพของ
ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาโดยรวม 
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ตอนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนทั้ง ๕ ด๎าน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศ
ที่ส าคัญที่สถานศึกษาได๎น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อน
ภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการน าไปใช๎วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของ
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา ของแตํละมาตรฐาน พร๎อมทั้งได๎วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการ ความ
ชํวยเหลือ ไว๎ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
       1.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียน มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต๎นของศาสนาท่ีตนนับถือ ไมํน าทรัพย์สินของผู๎อื่นมาเป็นของ
ตนผู๎เรียน มีความกตัญญูกตเวที รู๎จักแบํงปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ
เพื่อผู๎อื่นและเพื่อสํวนรวม รู๎จักประหยัดใช๎ทรัพย์สิ่งของสํวนตน
และสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา นิยมไทยและเห็นคุณคําในภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข๎า
รํวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท๎องถิ่น ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรํวมในฐานะพลเมือง
อาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาอาเซียนมี
ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ๎าน
และทักษะอาชีพ มีทักษะในการจัดการและท างานด๎วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงาน
ส าเร็จ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีเจตคติความรู๎สึกที่ดีตํอ
อา ชีพสุ จ ริ ตและหาความรู๎ เ กี่ ย วกั บอา ชีพที่ ตนสนใจ  มี
ความสามารถในการคิดและความสามารถในการปรับตัวและอยูํ
รํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข สามารถแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง 
มีทักษะในการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์
อันดีระหวํางบุคคล สามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู๎เรียนที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู๎เรียนมีสุขภาพกายมีน้ าหนัก สํวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหา 

ผู๎เรียน สถานศึกษาควรก าหนดวิธีการที่จะท าให๎ผู๎เรียนมีความ
ตระหนักในการเข๎าเรียน และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย 
ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไมํลอกการบ๎าน กล๎าแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นมีความสามารถ
ในการคิด พิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางสังเคราะห์ 
คิดอยํางสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ การคิดวางแผนท างานอยํางเป็นระบบ การสร๎างองค์
ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคม วางแผนการท างานที่มีการท างานครบตามล าดับ
ขั้นตอนและสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่
เกิดขึ้นทั้งสํวนที่ดีและสํวนที่มีข๎อบกพรํอง นอกจากนี้สามารถ
ปรับปรุงงานและพัฒนาผลการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย ควร
เน๎นการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนมี
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิดอยํางเป็นระบบ โดยมีการวัด
และประเมินผลการเรียนเพื่อให๎สามารถสํงเสริมการคิด
ดังกลําว ควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ และสรุปได๎
ด๎วยตนเองและมีความรู๎สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ รวมทั้งรู๎จักประโยชน์และโทษของ
การใช๎อินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถานศึกษา
ควรน าผลจากความพึงพอใจตํอ ผู๎เรียนในด๎านความสามารถใน
การคิดความสามารถในการแก๎ปัญหาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ทางเพศ รวมทั้งเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจกล๎าแสดงออก
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ สํงผลให๎สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัต
ลักษณ์ของผู๎เรียนและบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ผู๎ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตํอคุณภาพ
ของผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา 
ครู มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีความรู๎ ความเข๎าใจปรัชญา หลักการ
และจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และน าไปจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎ เรี ยนให๎ เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมา
ใช๎เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและ
ชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข๎าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีความมุํงมั่นและตั้งใจ 
และเป็นผู๎น าทางวิชาการรวมทั้งมีความ สามารถในการบริหารงาน
อยํางมีคุณภาพ 
กระบวนการทางการศึกษา สถานศึกษากระจายอ านาจบริหาร
และจัดการศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอยําง
ชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝุาย / งานและใช๎ระบบวงจร PDCA 
ควบคุมคุณภาพงานในทุกด๎าน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสํวนรํวมพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษา มีการบริหารงาน
ที่มุํงผลสัมฤทธิ์โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีไว๎อยํางชัดเจน มีการจัดท าแผน / 
โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน  มี
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน
และบริบทของท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน รวมทั้งสํงเสริม ก ากับ 
ดูแล ให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ  มีการจัดท าข๎อมูลแหลํง
เรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
รํวมมือกับชุมชนอนุรักษ์แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มีการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่ เป็นระบบ
ประกอบด๎วย ฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝุายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและฝุายประเมินคุณภาพการศึกษา 

ครู  ควรสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียนโดยผํานการจัด
กิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมการสร๎างมิตรภาพ ระหวํางผู๎เรียนและ
ควรมีการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ครูควรจัดปูายนิ เทศทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียนและจัดมุมเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให๎
เป็นปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ๎งการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎สาธารณชนรับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง 
กระบวนการทางการศึกษา สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎
ผู๎ เกี่ยวข๎องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรํวมกันและ
ผู๎เกี่ยวข๎องรับผิดชอบและแก๎ไขปัญหาจากผลการด าเนินงาน 
โดยให๎มีการระบุโครงการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีสํวนรํวม โดยนับจากเปูาหมายของโครงการ และน า
ผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลใช๎ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎ เมื่อมีการนิเทศติดตามผลการนิเทศและรายงาน
ผลการนิเทศแล๎ว ต๎องสํงผลการนิเทศ แจ๎งตํองานแตํละงาน
ติดตามวํามีการน าผลการนิเทศมาพัฒนางานตํอหรือไมํ ควร
น ารํองรอยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
มาใสํในสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มบันทึกการสํงแผนการ
จัดการเรียนรู๎ มาสรุปเป็นข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการก ากับ 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู๎ควรเพิ่มเติมทะเบียนสื่อให๎เป็น
ปัจจุบัน อีกทั้งให๎สรุปการคัดกรองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล โดย
ฝุายแนะแนว ด าเนินการวิเคราะห์พร๎อมสํงผลการวิเคราะห์ให๎
ครูน าไปใช๎ เพื่อจัดท าแผนการเรียนรู๎ตํอไป และสรุปการนิเทศ 
จากกลุํมสาระให๎น ามารวบรวมเป็นการนิเทศในระดับโรงเรียน
ควรเพิ่มรายละเอียดในคูํมือประกันคุณภาพภายใน เชํนคํา
เปูาหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเป็นต๎น และ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการแจกจํายคูํมือประกันคุณภาพให๎ครบทุกงาน และ

นอกจากนี้ควรสรุปฝุายงาน 4 ฝุาย ควรมีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและรายงานอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่อง 

 
2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1) ต๎องพัฒนาให๎สถานศึกษามีความก๎าวหน๎า มีความพร๎อมในทุกด๎าน เป็นที่ยอมรับในฐานะโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยคาดหวังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํงตํอไป 

 2) สถานศึกษาพยายามสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น   
 

3. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด๎านสถานศึกษา ได๎จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมตอนต๎น มาตั้งแตํปีการศึกษา 2551 และได๎ขยายชั้น
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตํปีการศึกษา 2557  
 ซึ่งขณะนี้ ได๎จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํ ม.1 – ม.6 ก าลังอยูํในชํวงของการพัฒนา และ
จัดการอีกหลายด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ห๎องปฏิบัติการ ที่มีความจ าเป็นตํอ
การจัดการเรียนรู๎ ซึ่งก็พยายามที่จะขอสนับสนุนจากต๎นสังกัดตํอไป ดังนี้ 
 1) เนื่องจากสถานศึกษาได๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.1 – ม.6) ครบทุกชั้นเรียน มีความจ าเป็นต๎องการ
สนับสนุนด๎านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อให๎มีความพร๎อมโดยรวมในการจัดการศึกษา 
 2) ด๎วยสถานศึกษาได๎รับความเชื่อมั่นจากชุมชน ท๎องถิ่น ท าให๎ผู๎ปกครองน าบุตรหลานเข๎ามาเรียนใน
สถานศึกษาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกๆปีการศึกษา (3 – 4 ปีย๎อนหลังสถิติมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี) จ าเป็นต๎องขอ
สนับสนุนความพร๎อมเรื่อง อาคารสถานที่  ที่ดินในการกํอสร๎างอาคารเรียน โต๏ะ เก๎าอ้ี นักเรียนรวมทั้งครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
 3) เนื่องจากสถานศึกษาขยายชั้นเรียน โดยเปิดการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการ
เรียนทีจ าเป็นต๎องสํงเสริมการเรียนและฝึกปฏิบัติโดย   แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , แผนภาษาอังกฤษ – 
คณิตศาสตร์ ท าให๎มีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎สื่อในการปฏิบัติ / ทดลองและเรียนรู๎โดยตรง เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข๎าศึกษาในระดับสูงขึ้น (อุดมศึกษา) 
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คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นายธีรศักดิ์   วัฒนสิน  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายโชคดี  อ้ิววังโส   ผู๎บริหารสถานศึกษา 
๓. นางอรัญญา  ธนาวุฒ ิ  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นายโชคดี  อ้ิววังโส   ผู๎บริหารสถานศึกษา 
๒. นางอรัญญา  ธนาวุฒ ิ  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
๓. นางสาวพินัน  รัตนสุภา รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
๔. นางสาวจรัสศรี  รัตนมาศ   หัวหน๎าฝุายวิชาการ 
๕. นางสุมลมาลย์ พุทธศรี   หัวหน๎าฝุายงบประมาณและแผน 
๖. นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤติตรง  หัวหน๎าฝุายบุคลากร 
๗. นางสุนีย์   สถิตย์   หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวปิลันธร คงจุ๎ย   หัวหน๎างานแผนและโครงการ 
๙. นางกรรณิการ์  พลาโส  หัวหน๎างานประเมินสมรรถนะผู๎เรียน 
๑๐. นายสมเจตน์  ผิวนวล   หัวหน๎างานประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสุนันฑา   ศรีเทพ   หัวหน๎างานสํงเสริมยกยํองและเชิดชูเกียรติ 
๑๒. นางสาวราชาวดี  แซํอ่ึง   ครู 
๑๓. นางสาวปทุมศิริ เขจร  ครู 

 
     
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางจตุพร  แก๎วเนิน  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
๒. นางเนาวรัตน์  กาญจนถึง  ศึกษานิเทศก์ 
๓. นายนิยม  จลุิวรรณลี  กรรมการสถานศึกษา 
๔. นางปลื้มใจ  สังวังเลาว์  กรรมการสถานศึกษา 
๕. นายโชคดี  อ้ิววังโส   ผู๎บริหารสถานศึกษา 

 
 
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นายสมเจตน์  ผิวนวล    
๒. นางสาวปทุมศิริ เขจร 
๓. นางสาวราชาวดี  แซํอ่ึง 
๔. นางศิริญญา   ผิวนวล 
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ภาคผนวก 
 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏวําคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนระดับสถานศึกษา (จากเว็บไซต์

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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