
ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

 ๑.โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
(วิจัยในช้ันเรียน) 
 

๒.โครงการจัดการนิเทศ 
ในช้ันเรียน 
 

๓.โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา 
 

๔.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิและ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของกลุม่สาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

๕.โครงการค่าย-
ภาษาอังกฤษ 

 

 -ครูทุกคนท างานวิจัยใน
ช้ันเรียนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
 

-ครูผู้สอนรับการนเิทศ 
ในช้ันเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 

-ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุม่สาระ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ผลการทดสอบระดบัชาติ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔ 
 

-ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุม่สาระ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ผลการทดสอบระดบัชาติ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔ 
 

-นักเรียนช้ันม.๑ เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 ครูทุกคนมีผลงานการวิจัย 
คนละ ๑ เรื่องเป็นอย่างน้อย 

 
-ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระ
ได้รับการนิเทศการสอน 
 

-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นจากเดิม  
 
 
 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนในกลุม่สาระการงาน
อาชีพฯสูงขึ้น และมผีลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงขึ้น 
 
 

-นักเรียนช้ันม.๑ ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

-มฐ.ที๑่๐/ตบช.ท่ี๑๐.๓-๑๐.๕ 
 
 
 

-มฐ.ที๑่๐/ตบช.ท่ี ๑๐.๕ 

 
-มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 
 
 
 
 
 

-มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 
 
 
 
 
-มฐ.ที๔่/ตบช.ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

 

/กลยุทธ์ที่ ๒... 



๒ 

 

  
 

กลยุทธ์ที ่๒  การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

๑.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสื่อวัสด/ุอุปกรณ์
วิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฎศิลป ์
 

๒.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุด 
 

๓.โครงการพัฒนาการ
ผลิตสื่อ/นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

๔.โครงการส่งเสรมิระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
เพื่อการเรยีนรู ้
 

๕.โครงการพัฒนาศูนย์
สื่อการเรียนรูด้้วยตนเอง 
 

๖.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับงานบริการ 
 

๗.โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม 
 
 

๘.โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ
และอัคคีภยั 
 

๙.โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 
 

นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนวิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

-นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ครูผลติสื่อ/นวัตกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 

 
-ผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับด ี

 
-ผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับด ี
 

-ครู/นักเรียนมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
 

-อาคารสถานท่ีได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ ๘๐ 
และบุคลากรมีความพึง
พอใจร้อยละ ๘๐ 
-ครู/นักเรียนมีความ     
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 
-ครู/นักเรียนมีความ     
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-นักเรียนทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนวิชาศลิปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป ์

 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ พอใจใน
การใช้บริการห้องสมุด 
 

-ครูทุกคนในสถานศึกษา 
ผลิตสื่อ/นวตักรรมเพื่อการ
เรียนการสอน 
 

-นักเรียนและบุคลากรผู้ใช้ 
พึงพอใจในระดับดีในการใช้
บริการอินเตอร์เนต็  
 

-นักเรียนทุกคนมีความพอใจ
ในระดับดี จากการใช้บริการ 
 

-ครู/นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความพึงพอใจในงานบริการ 
 

-อาคารสถานท่ีได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ ๘๐ 
และบุคลากรมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
-ครู/นักเรียน ร้อยละ ๘๐    
มีความพึงพอใจในมาตรการ
การป้องกันอุบัติเหตฯุ  
 

-ครู/นักเรียนทุกคนมีความ 
พึงพอใจ ในการใช้หอประชุม
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 
 

-มฐ.ที๓่/ตบช.ท่ี๓.๑-๓.๔ และ 
 มฐ.ที๑่๑/ตบช.๑๑.๓ 
 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 
-มฐ.ที๑่๓/ตบช.ท่ี ๑๓.๑ 
 

 
-มฐ.ที๑่๓/ตบช.ท่ี ๑๓.๑ 
 
 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 

 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 

 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 

 
 



๓ 

 

  
 

กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

๑.โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน 
 

๒.โครงการบริการงาน    
แนะแนว 
 

 

๓.โครงการส่งเสรมิการ-
ท างานของสภานักเรียน 
 
 

๔.โครงการส่งเสรมิ
นักเรียนทุนพระบรม- 
ราชานุเคราะห ์
 
 

๕.โครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 
 

 
๖.โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

-นักเรียนได้รับบริการ    
แนะแนวและบริการให้
ค าปรึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
 

-นักเรียนมีทักษะการ
ท างานและมีภาวะผู้น า 
ร้อยละ ๙๐ 
 

-ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ :  
มีนักเรียนทุนฯ ๑๔ คน 
-ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖  :   
มีนักเรียนทุนฯ ๑๗ คน 
 

-นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ ๑๐๐ % 
 

-นักเรียนรับการดูแล
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

-นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ 

-นักเรียนทุกคน ทุกระดบัช้ัน
ได้รับบริการจากงานแนะแนว 

 
-สมาชิกสภานักเรียนทุกคน 
มีทักษะการท างานและมี
ภาวะผู้น าท่ีดี  
 

-นักเรียนทุนฯทุกคนได้รับ
โอกาสได้ศึกษาในสถานศึกษา 
จนจบระดับชั้นม.ต้น,ม.ปลาย 

 
-นักเรียนทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

-นักเรียนทุกคน ทุกระดบัช้ัน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม
มาตรการสถานศึกษาแบบ
ประจ า 

-มฐ.ที๑่/ตบช.ท่ี ๑.๑ 
และมฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี ๒.๑-๒.๔ 
และมฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๑-๖.๕ 

 
-มฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๑-๖.๓ 
และมฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 

 
-มฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๒-๖.๕ 
 
 
 
-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 
-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 

กลยุทธ์ที ่๔   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

โครงการยกระดับ-
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

-ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตน ร้อยละ ๘๕ 

-ครูและบุคลากรทุกคนไดเ้ข้า
รับการอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพตน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

 

-มฐ.ที๗่/ตบช.ท่ี ๗.๑ 

 
/กลยุทธ์ที่ ๕... 



๔ 

 

  
 

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

 

๑.โครงการพัฒนางาน
บริหารวิชาการ 
 
 

๒.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์ส านักงานกิจการ
นักเรียน 
 

๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษา 
๔.โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
๕.โครงการพัฒนางาน-
การเงิน 
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

 

-การด าเนินงานวิชาการมี
สภาพคล่อง ความพึงพอใจ
ของบุคลากรอยู่ในระดับด ี
- ความพึงพอใจของ
บุคลากรอยู่ในระดับด ี
 
 

-ผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
 
-ครู/นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
-ความพึงพอใจในบริการ 
อยู่ในระดับด ี
-บุคลากรของกลุ่มงานและ 
กลุ่มสาระพึงพอใจระดับดี  
ร้อยละ ๘๐ 

 

 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรอยู่ในระดับด ี
 
- ความพึงพอใจของบุคลากร
อยู่ในระดับด ี

 
 -ผู้ใบริการร้อยละ ๘๐       
มีความพึงพอใจในระดับด ี
 

 

 -ครู/นักเรยีนมีความ 
พึงพอใจระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
-ความพึงพอใจในบริการ 
อยู่ในระดับด ี
-บุคลากรร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มงานและกลุ่มสาระมี
ความพึงพอใจในระดับดี  

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 
-มฐ.ที่ ๑๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 

-มฐ.ที๑่๔/ตบช.ท่ี ๑๔.๑-๒ 
 
-มฐ.ที๑่๔/ตบช.ท่ี ๑๔.๑-๒ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖   สร้างจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการศึกษาการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

 

๑.โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
ของโรงเรียน 
๒.โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

-โรงเรียนจดักิจกรรม   
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ
บรรลตุามวตัถุประสงค ์

- นักเรียนร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่อดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-โรงเรียนจดักิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญต่างๆบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 

-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 
-มฐ.ที๑่๕/ตบช.ท่ี ๑๕.๑-๒ 

 
 
 



๕ 

 

  
 

 กลยุทธ์ที่ ๗   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที ่

โครงการพัฒนาภาษา
และวัฒนธรรม 

 

-นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ 
และพัฒนาทักษะทาง
ภาษา ร้อยละ ๘๐ 

 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางภาษา  

-มฐ.ที๔่/ตบช.ท่ี ๔.๑-๒ และ 
 มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ที่ 

๖.โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
(ในโรงเรียนประจ า) 

-นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

-นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตาม
มาตรการของสถานศึกษา
แบบประจ า 

-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๙๔.๐๑ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๙๘.๐๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

๙๖.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๙๔.๐๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ๙๘.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตร/ี

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจนิตนาการ 
๙๘.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 



๖ 

 

  
 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑.๑ แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล ข้อมูลด้านคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล 
ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่า ยปกครอง 
สถิติการมาเรียน ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียนสุขภาพดี สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 ๑.๒ สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึ กษาหรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การใช้ห้องพยาบาล การเจ็บป่วย 
สมุดประจ าตัวนักเรียน สมุดเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมุดตรวจราชการ สมุดนิเทศ 
 ๑.๓ เอกสารข้อมูลสารสนเทศแบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน แบบรายงานผลการดูแล
ป้องกันสิ่งเสพติดของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน แบบบันทึก
การสังเกตพฤติกรรม  
 ๑.๔ แฟ้มประวัติผลการประเมินตนเอง สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน สมุดบันทึกความดี ผลการ
ประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๑.๕ สมุดประจ าตัวนักเรียน รายการผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
หลักฐานแบบประเมินตนเองของนักเรียนรายบุคคล 
 ๑.๖ โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
นันทนาการ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผลงานของนักเรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญ เช่น มีกิจกรรมรณรงค์ดูแล
สุขภาพอนามัย กิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตนเอง กิจกรรมการ
ประเมินภาวะโภชนาการ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และในด้านผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ มีโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันแม่
และวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังมีโครงการรองรับนักเรียน
ที่มีเวลาว่างหลังเลิกเรียนให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ เช่น สุนทรียภาพยามเย็น การออกก าลังกายตอน
เย็น กลุ่มสนใจในวันอาทิตย์ ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงสมส่วน รู้จัก
หลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา มีอารมณ์สุนทรี ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์  ชื่นชมและเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนมี สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นผู้น า ท างานร่วมกันเป็นทีม  



๗ 

 

  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๔  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๘  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๘   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๘   สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดย

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  กิจกรรมฮูลาฮูบทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์หลังเลิกเรียน ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย รณรงค์ค าขวัญในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมหน้าเสาธง ส่งเสริม
การพูด ชมรมนาฏศิลป์ กีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการกิจกรรม ๕ส โรงเรียน 
โครงการประชาธิปไตยโรงเรียน โครงการดนตรีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอวนงานใบตอง  การแข่งขัยกีฬา
เทศบาล กิจกรรมอนามัยนักเรียนกิจกรรมเด็กไทยท าได้ 
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๙๒.๔๒ ๑.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ๙๐.๐๒ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๙๕.๐๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๙๗.๐๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔.๖๗ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๒.๑ สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(๘ ประการ) แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๘ 

 

  
 

แบบการสัมภาษณ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย 
 ๒.๒ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
 ๒.๓ แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สมุดบันทึก
ความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
 ๒.๔ แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
  

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โดย มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการวันพบผู้ปกครอง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมเรียนธรรมศึกษา ครู
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันพ่อ  วันแม่แห่งชาติ โครงการธนาคารโรงเรียน มี
การน าแนวปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาใช้เป็นฐานในการพัฒนา/กล่อมเกลา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น จัดให้มีการท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ในวันส าคัญต่าง ๆ และ
จัดให้มีพระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้นักเรียนฟัง สวดมนต์ นั่งสมาธิสัปดาห์ละครั้ง กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน
รณรงค์งานต่างๆ เช่น ต้านยาเสพติด ประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน และมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน พระสงฆ์ ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมและกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๒.๕  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๐  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๕  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ    ๙๗  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดย มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น โครงการออมทรัพย์  
โครงการวันส าคัญ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมธารน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนา



๙ 

 

  
 

สิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน กิจกรรมขยะรีไซเคิล  โครงการจิตอาสาพาน้องท าดี กิจกรรมเด็ก
ดีศรีโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๙๙.๐๐ ๑.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม 
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๙๕.๐๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

๙๔.๐๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๙๓.๐๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๓.๑ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุด สถิติการใช้ห้องสมุดของ
ผู้เรียน แบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ การบันทึกรายการลงในทะเบียนหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ที่ผู้เรียนอ่าน การบันทึกรายการลงในทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาของครู แผนการจัดการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
 ๓.๒ แบบประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ แบบ
บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบประเมินการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน รายการทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
 ๓.๓ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ สมุดบันทึก โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย 
 ๓.๔ ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน สรุปผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรู้ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานตาม



๑๐ 

 

  
 

กลุ่มสาระโครงการนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (ยุวบรรณารักษ์) โครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โครงการส่งเสริมการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
กระบวนการคิด  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเป็นโรงเรียนประจ านักเรียน
ทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้
เล็งเห็นแนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างดังกล่าวในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วยการจัดตั้ง
โครงการ ใช้เวลาว่าง สร้างประโยชน์โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่ตนสนใจ 
เช่น กิจกรรมสุนทรียภาพ ยามเย็นเรียนพิเศษวันเสาร์ กิจกรรมกลุ่มสนใจในวันอาทิตย์ ผลการด าเนินงาน
พบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจากแหล่ง
เรียนรู้ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถสืบค้นความรู้ ทักษะกระบวนการและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาด้านความคิด การแสดงออก การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
และร่วมกิจกรรมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ การจัดแหล่งศึกษาค้นคว้าทาง
อินเทอร์เน็ต ในห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ และศูนย์อินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการนักเรียนทุกวันท าการถึงเวลา 
๒๐.๓๐ น. รวมทั้งในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย โดยชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๘  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๕  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 ๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๔  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 
 ๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๓  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต
เพ่ิมเติม โครงการศึกษาทัศน์ บันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการรักการอ่าน บันทึกการอ่าน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นตามระดับขั้น การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน บันทึกการท ากิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน
เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โครงการรักการอ่าน ผู้เรียนอ่านเรื่องง่ายๆแล้วบันทึก                
ส่ง บรรณารักษ์แข่งขัน และมีรางวัลเป็นก าลังใจ โครงการภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า 



๑๑ 

 

  
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                  อย่างมีสติสมเหตุผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

๙๙.๐๐ ๑.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๙๕.๐๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๙๐.๐๒ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๙๒.๐๒ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๔.๑ รายงานสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุ กกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน ผลงาน ชิ้นงานของ
ผู้เรียน ประเมินและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ โครงงาน แบบสรุปผลการใช้ภาษาพูดและเขียน ชิ้นงาน 
ผลงานผู้เรียน วิธีการใช้สื่อ สื่อเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ 
 ๔.๓ แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด แบบสรุป
รายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน แบบสรุปการประเมินผู้เรียนที่
ผ่านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เอกสาร
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 ๔.๔ ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น รายงานประจ าปีการศึกษา 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ แบบโครงงานตามกลุ่มสาระ กิจกรรมการสอนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์/ประสบการณ์จริง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บันทึกการอ่าน กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมพฤกษาน่ารู้ คู่บ้านรวมรัก กิจกรรม



๑๒ 

 

  
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านทักษะ การอ่าน/ทักษะกระบวนการคิด และมี
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่าน การฟัง การดู       
มีความกล้าคิด กล้าท ากล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
นอกจากนี้ การเป็นโรงเรียนประจ านักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง เป็นโอกาสให้ผู้เรียน   
ที่มีเวลาว่างในการไม่ได้กลับบ้าน ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ ภายใต้กิจกรรมของ
โครงการ เวลาว่าง สร้างประโยชน์ท าให้ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็น
แนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างดังกล่าวในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน 
คือ ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๙  ที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๕  ที่สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 ๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๐  ที่สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
 ๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๒  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมลงสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพ่ี
เล่าน้องฟัง กิจกรรมสังคมมิติ กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์การบ้านด้วยเสียงเพลง กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยคาราโอเกะ กิจกรรมการเล่านิทานจากภาพ กิจกรรมการเล่าข่าวอ่านข่าว กิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาทักษะการคิด คณิตพิชิตความเร็ว สร้างโจทย์ปัญหาจากป้ายโฆษณา โครงการ
ประชาธิปไตย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

๕๖.๘๕ ๐.๔๐ ๒ พอใช้ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

๘๕.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓ 

 

  
 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนไป 
ตามเกณฑ ์

๙๘.๑๖ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๗.๒๙ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ๔.๔ ๔ ดีมาก 

 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๕.๑ การจัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือน
กระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
 ๕.๒ บันทึกหลังสอน แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานผู้เรียนตามสมรรถนะ
ส าคัญ สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 ๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียนระดับโรงเรียน ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน    
การเขียน การคิด 
 ๕.๔ รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนที่มีการทดสอบ 
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะตามกลุ่มสาระ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์     
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ผลการด าเนินงานพบว่า สถานศึกษา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวม อยู่ในระดับดี ดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจาก
การทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-net ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ๖ มีผลการ
ทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ และรางวัลจ านวนมากจากการแข่งขันทักษะ



๑๔ 

 

  
 

ความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ครูสอนตรงวิชาเอก ท าให้การเสริมพัฒนา
วิชาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนั้นยังขาดความสมบูรณ์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมยังด าเนินการได้ไม่เต็มศักยภาพ  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๘  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๔  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ 
 ๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๒  มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดย
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษายังมีโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-  
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมลงสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพ่ีเล่าน้องฟัง กิจกรรมสังคม
มิติ กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์การบ้านด้วยเสียงเพลง กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยด้วยคาราโอเกะ กิจกรรมการ
เล่านิทานจากภาพ กิจกรรมการเล่าข่าวอ่านข่าว กิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาทักษะ
การคิด คณิตพิชิตความเร็ว สร้างโจทย์ปัญหาจากป้ายโฆษณา โครงการประชาธิปไตย โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
                  เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๙๗.๖๐ ๑.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
๙๕.๐๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๙๗.๐๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพ

ที่ตนเองสนใจ 
๙๖.๐๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔.๘๓ ๕ ดีเย่ียม 
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ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๖.๑ ผลงานผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 
บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน 
 ๖.๒ ผลงานผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 
 ๖.๓ ผลงานผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 
 ๖.๔ ผลงานผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์/ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 
โครงการนักเรียนช่วยงานห้องหมุด (ยุวบรรณารักษ์)  กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน
รณรงค์งานต่างๆ เช่น  ต้านยาเสพติด ประชาธิปไตย เป็นต้น กิจกรรมสภานักเรียน ค่ายคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  กิจกรรมกีฬาภายใน  กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมวันปีใหม่  
พบว่านักเรียนมีความตั้งใจและร่วมกันท างานเป็นทีม ในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความสุข
กับการท ากิจกรรมและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๗.๕  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๕  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ๖.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๗  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๖.๔ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๖  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์/ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น การจัดการเรียนรู้ เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาราย
กรณี เอกสาร บันทึกการศึกษารายกรณี แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
เอกสาร  แบบบันทึกการใช้สื่อฯ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เอกสาร แบบ
บันทึกการใช้สื่อฯ กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสาร เครื่องมือวัดและประเมินผล โครงการ



๑๖ 

 

  
 

จัดบริหารแนะแนว เอกสาร บันทึกการให้บริการปรึกษากลุ่ม/บุคคล บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสาร การวิจัยของคุณครู กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม          
เอกสาร แบบประเมินพฤติกรรม 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของ

นักเรียนที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คะแนน 
  ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

๙๗.๘๗ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๙๕.๗๔ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 

๙๓.๖๒ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๙๑.๔๙ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๙๗.๘๗ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีน
ทั้งด้านการเรยีนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๙๗.๘๗ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่
ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการปรบัการสอน 

๙๕.๗๔ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดแีละเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

๙๗.๘๗ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็
เวลาเต็มความสามารถ 

๙๗.๘๗ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๙.๕๖ ๕ ดีเย่ียม 

 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๗.๑ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๗.๒ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๗.๓ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 
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 ๗.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานวิจัยในชั้นเรียน แบบส ารวจข้อมูลสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แห่งเรียนรู้ บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.๕ เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 ๗.๖ แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แผนงาน/โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 ๗.๗ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละคน สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใช้พัฒนา/
แก้ปัญหาผู้เรียน 
 ๗.๘ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ทะเบียนประวัติ 
 ๗.๙ บันทึกเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ ค าสั่งปฏิบัติการสอน บันทึกการสอนแทน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได้วางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้บริหาร คณะครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายไว้ในแผนกล
ยุทธ์ และก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
พัฒนาระบบงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน  
เพ่ือพัฒนาการสอน กิจกรรมศึกษาอบรมและเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เป็นของตนเอง กิจกรรมจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
กิจกรรมท าวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมผลิตสื่อ CAI กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี    
ในการสอน กิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของครู สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรครูได้รับ
การพัฒนาในวิชาที่สอน โดยครูทุกคนเข้ารับการอบรม สัมมนาวิชาชีพ จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อย
กว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี สถานศึกษาโดยผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการมีแผนการนิเทศภายในตลอดปีการศึกษา 
เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการสอนของครูทุกภาคเรียน และในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู ผลด าเนินงาน
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งผลให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการ มีการบันทึกผล รายงานผลส่งต่อข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรม 
งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียน มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือการพัฒนาและคัดกรองผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 



๑๘ 

 

  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๗.๑ครูร้อยละ   ๙๘  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๗.๒ ครูร้อยละ   ๙๕  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๗.๓ ครูร้อยละ   ๙๓.๕  มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
 ๗.๔ ครูร้อยละ   ๙๑  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๕.๕ ครูร้อยละ   ๙๗  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 ๗.๖ ครูร้อยละ   ๙๗  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๗.๗ ครูร้อยละ   ๙๕  มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน 
 ๗.๘ ครูร้อยละ   ๙๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 ๗.๙ ครูร้อยละ   ๙๘  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาได้วางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร คณะครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันก าหนดนโยบาย
ไว้ในแผนกลยุทธ์ และก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียนโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก เอกสารหลักฐาน/กิจกรรมแบบบันทึกการนิเทศภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาและบทบาท
หน้าที่ภาวะผู้น าของสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆที่ก าหนดไว้ในแผน 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนา
ผู้เรยีน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๙ 

 

  
 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๒.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารการจัดการศกึษา ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๘.๑ แผนการปฏิบัติการประจ าปี บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ 
สมุดเยี่ยมโรงเรียน รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ . รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสม
ผลงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ 
 ๘.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน
โครงการฯ รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานภายนอก ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการ
ใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย 
 ๘.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ 
กิจกรรม รานงานโครงการฯ รายงานประจ าปีของโรงเรียน รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดน
หน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก 
 ๘.๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการกิจกรรม บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
สมุดนิเทศ รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รานงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครู 
แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วิสัยทัศน์รายการด าเนินงานของโรงเรียน ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร 
ป้านแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงาน 
 ๘.๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
หนังสือเชิญประชุม ใบอนุโมธนาบัตร สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ . 
รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ สมุดภาพกิจกรรมของ
โรงเรียน 
 ๘.๖ ผลงานที่ปรากฏตามสภาพจริงที่แสดงถึงความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี แผนปฏิบัติ
การประจ าปี รายงานโครงการฯ รายงานประจ าปีของโรงเรียน รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดย 
หน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ค าสั่งของโรงเรียน  



๒๐ 

 

  
 

บันทึกการประชุมของโรงเรียน แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้วางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร คณะครู 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายไว้ในแผนกลยุทธ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายงาน 
มีการจัดองค์โครงสร้างการบริหารงานและการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน มีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศ
ภายใน โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา โครงการประชุมอบรมพัฒนาบุคลาการในสถานศึกษา เป็นต้น   
มีการประชุมบุคลากรทั้งครู ลูกจ้างประจ า หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูอัตราจ้าง เป็นประจ า เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจในนโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากผู้บริหารจะมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาแล้ว ยังมีการขยายฐานเครือข่ายความสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ท าให้เกิดความศรัทธา/มีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
เพ่ิมมากขึ้น มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีและน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป จากผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา  
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๘.๑ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ ผลจากการจัดกิจกรรม และน าผลการประเมินมาท าการ พัฒนาการ
จัด และการวางแผนงานในครั้งต่อไป  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากที่สุด 

๘.๒ ชุมชน ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการด าเนินการ  รวมทั้งมีการ ผู้บริหารมี
การติดตามตรวจสอบ เพื่อน าไปพัฒนาแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

๘.๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียน มีการจัดท าและ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
๘.๔  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบ น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน

อย่างต่อเนื่องดี 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

แต่ละฝ่ายงาน อยู่ในระดับดี 
๘.๖  ครูมีการจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน  ส าหรับ

ผู้เรียน  มีการใส่ใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
 



๒๑ 

 

  
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาได้วางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร 
คณะครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายไว้ในแผนกลยุทธ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
เพ่ิมเติม เช่น โครงการกิจกรรมและเอกสารหลักฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการคุณภาพการศึกษา ๔ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๙.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ 
กิจกรรม บันทึกรายงานการประชุม ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร 
 ๙.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ
กิจกรรม บันทึกรายงานการประชุม ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน ป้ายการจัดกิจรรมการมีส่วยร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๙.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการรายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน แผนการตัดการเรียนรู้ เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สมุดบันทึกการ
ประชุมผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ หนังสือเชิญการ
ประชุม รายงานผลการประเมินกิจกรรมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลเครือข่าย
ผู้ปกครอง ป้ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงวุฒิที่มี
ประสบการณ์และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือระดมทรัพยากร/ระดมทุนสู่โรงเรียนมีการด าเนินการร่วมกับโรงเรียน ใน
การก าหนดนโยบาย เอกลักษณ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นขอบใน



๒๒ 

 

  
 

การจัดท าสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหน้าที่ ที่ตนเองต้องปฏิบัติ 

๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษา ได้มีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ ด าเนินงานของ
สถานศกึษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 

๙.๓  ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดท าแผน การด าเนินงานของ
โรงเรียน 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากโรงเรียนมีการด าเนินการร่วมกับโรงเรียน ในการก าหนดนโยบาย เอกลักษณ์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของสถานศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นขอบในการจัดท าสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ      
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สถานศึกษายังมี
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น กิจกรรมสร้างกลักสูตรท้องถิ่น
ของสถานศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพโดย
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวันด้วยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถ และความสนใจ 
๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๒๓ 

 

  
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง 
การเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๐.๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การวิจัยติดตามและพัฒนาหลักสูตร บันทึกการประชุม/ค าสั่ง ป้ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
 ๑๐.๒ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ชุมชน 
 ๑๐.๓ หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 ๑๐.๔ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๐.๕ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการนิเทศ บันทึกการประชุม เครื่องมือส าหรับการนิเทศ
ภายใน บันทึกผลการนิเทศและการน าผลไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๑๐.๖ แผนงาน โครงงาน กิจกรรม ค าสั่งเอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรองและจ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ บันทึกการตัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน
ตามสภาพอย่างเหมาะสม 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมเนื้อที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในชุมชน  กิจกรรมการประเมินเมินผลการใช้และ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมรายวิชาเพ่ิมเติมในวิชาเลือก ในกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุมที่จัดให้เลือกอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ 
การเป็นโรงเรียนประจ านักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิก
เรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นแนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างดังกล่าวในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและสังคมด้วยการจัดตั้งโครงการ ใช้เวลาว่าง สร้างประโยชน์โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้



๒๔ 

 

  
 

เวลาว่างในกิจกรรมที่ตนสนใจ เช่นกิจกรรมสุนทรียภาพยามเย็นเรียนพิเศษวันเสาร์ กิจกรรมกลุ่มสนใจในวัน
อาทิตย์  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน
การท างานร่วมกัน ผู้บริหารและวิชาการ มีการจัดแผนการนิเทศภายในตลอดปีการศึกษา เพ่ือประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ผลการด าเนินงานพบว่า ครูส่วนใหญ่มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นนักเรียนประจ า 
และท้องถิ่น ส่งผลให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง          
จากผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการ มีการบันทึกผล รายงานผลและส่งต่อข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ         
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน   

 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๑๐.๑ ผู้เรียนมีความ เข้าใจ รัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งข้ึน 

๑๐.๒ ผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้เลือกเรียนวิชาเรียนเพ่ิมเติมตามความถนัด  มีผล   
การเรียน ร้อยละ ๘๐  ที่ผ่านการประเมินผล ในระดับดี 

๑๐.๓ นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรม ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการความถนัดของตนเอง 
ร้อยละ ๑๐๐  ที่ผ่านการประเมินผล ในระดับดีมาก 

๑๐.๔ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนนักเรียนสามารถสรุปความรู้   
ในทุกกลุ่มสาระได้ 

๑๐.๕ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน   
๑๐.๖ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

รอบด้าน โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมเนื้อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  กิจกรรมสร้างกลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวันด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมแบ่งปันทางวิชาการระดับเขต ระดับเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

  
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยม ี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๑.๑ แฟ้มเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม แบบบันทึกการก ากับติดตามงาน
อาคารสถานที่ บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน รายงานประจ าปีโรงเรียน อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๑.๒ บุคลิกภาพผู้เรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี บันทึกการประชุมของโรงเรียน บันทึกสุขภาพ
นักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมุด
เยี่ยม รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
 ๑๑.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม รายงานโครงการ 
รายงานประจ าปีของโรงเรียน สมุดค าสั่ง บันทึกการประชุมของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ สถิติ การใช้ห้องสมุด สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน ชิ้นงานของผู้เรียน 
ที่เกิดจากการใช้บริการห้องสมุด สภาพและบรรยากาศของห้องสมุด สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ห้องสมุด 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดย
ด าเนินการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดีเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  โดยจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๓๔ แหล่ง 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก ๑๒ แหล่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดมีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการตอบปัญหา  แข่งขันบันทึกการอ่าน  การจัด
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
มาใช้บริการในการค้นคว้า ข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียน  จัดให้มีโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนทุก



๒๖ 

 

  
 

คน เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จัดให้มีบริการครูเวรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนได้จัดศูนย์อินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากร ทุก
คน ได้เข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูล จัดท าสื่อการเรียน จัดท ารายงาน/เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน จ านวน 
๑๒๘ เครื่อง ให้บริการทุกวัน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอกจากนี้ 
การเป็นโรงเรียนประจ านักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิก
เรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นแนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างดังกล่าวในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและสังคมด้วยการจัดตั้งโครงการ ใช้เวลาว่าง สร้างประโยชน์โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
เวลาว่างในกิจกรรมที่ตนสนใจ เช่น กิจกรรมสุนทรียภาพยามเย็น เรียนพิเศษวันเสาร์ กิจกรรมกลุ่มสนใจในวัน
อาทิตย์  

 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๑๑.๑ นักเรียน ได้เรียนอย่างมีความสุข ภายในห้องเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

๑๑.๒  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และมีความพึงพอใจกับโครงการกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  
๑๑.๓  นักเรียนมีความพึงพอใจในระบบการจัดการของห้องสมุด  ที่ให้บริการทางด้านสื่อและ

เทคโนโลยี  ที่ครบครัน   
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ เรียนให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดย

ด าเนินการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดีเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่
ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

  
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๒.๑ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานสถานศึกษา/เอกสารมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๑๒.๒ เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ค าสั่ง
มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินภายในของสถานศึกษา 
 ๑๒.๓ การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๑๒.๔ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเอกสารสรุปผลการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑๒.๕ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีและเอกสาร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก ร่องรอยการด าเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา 
 ๑๒.๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สรุปรายงาน
ประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 



๒๘ 

 

  
 

๑. วิธีการพัฒนา 
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้คะแนน 

๔.๖๐   คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินในเชิงประจักษ์เพ่ือการ
ประเมินในเชิงพัฒนาการ พบว่า สถานศึกษาได้พัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยด าเนินการให้มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยจัดท าเป็น
ประกาศ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องและครอบคลุม
การพัฒนาทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกโครงการ โดยมี
ผู้รับผิดชอบ มีร่องรอยการท างาน และมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีการจัดระบบ
สารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมงานทุกด้านและสะดวกต่อการน ามาใช้
งาน ก าหนดให้มี การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายในและก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และได้ก าหนดให้
มีคณะกรรมการการประกันคุณภายในตามค าสั่งโรงเรียน มีการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานทุกสิ้นปีการศึกษา มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองทุกปีการศึกษา โดยมี
ร่องรอยที่มาสอดคล้องกับสภาพจริงของการด าเนินงานของสถานศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานประเมินตนเอง จึง
ส่งผลพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ๑๒.๑ ครูสามารถปฏิบัติตาม โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนง่ายขึ้น 

๑๒.๒ โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้ครูและนักเรียนได้รับ ท าให้ครูและนักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๓ การน าข้อมูลน าไปใช้สะดวก และง่ายต่อกาท าการประกันคุณภาพของโรงเรียน 
๑๒.๔ โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางด้านต่างๆในโรงเรียน ท าให้ครูและนักเรียน 

ได้มีการปรับปรุง คุณภาพตนเองอยู่เสมอ 
๑๒.๕  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ของสาธารณชน 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีระบบการบริหารจัดการ โดย
ด าเนินการให้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าเป็นประกาศ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษายัง ก าหนดมาตรการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ



๒๙ 

 

  
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินภายใน 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๓.๑ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการประเมิน
โครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายงานผล
การประเมินกจิกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
 ๑๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม 
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 

๑.วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ภายในห้องปฏิบัติการ และ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งการจัดกิจกรรมได้หมุนเวียนกันใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ นอกจากแหล่ง
เรียนรู้ดังกล่าวยังมี จัดกิจกรรมการสอนกีฬา โดยเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาช่วยสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร   
 
๒.ผลการพัฒนา 
 ๑) ผู้เรียนมีความใส่ใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเห็นได้ชัดเจน 



๓๐ 

 

  
 

๒) ท าให้ คร ูนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียงมีการติดต่อ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
พร้อมทั้ง นักเรียนได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ   
 

๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ภายในห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น 
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้อาเซียน ฯลฯ 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 

ที่ก าหนดขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหส้่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๔.๑  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ
กิจกรรม , ร่องรอยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้  , สรุปผลการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน , รายงานผลกรปฏิบัติงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ ฯลฯ 
 ๑๔.๒  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น  เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการจัดตั้งสถานศึกษา , รายงานประจ าปีที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและผลความส าเร็จของการด าเนินงานที่ปรากฏอดคล้องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญาจุดเน้น 
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา , หลักฐานที่แสดงถึงการ
ยอมรับวาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เช่น 
รางวัล เกียตริบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น , ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ฯลฯ 
 
๑.วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ก าหนดปณิธานของโรงเรียน “ยึดมั่นความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ” และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญา



๓๑ 

 

  
 

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ร่วมกันก าหนด
แผนปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ก าหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สถานศึกษา มีการน าแนวปฏิบัติของโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา/กล่อมเกลาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น 
จัดให้มีการท าบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ในวันส าคัญ จัดให้มีพระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้นักเรียน
ฟังทุกสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
บุคลากรครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามโอกาสและ
สนับสนุนงบประมาณ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงใจต่อการด าเนินงานของสถานศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
และให้ความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
และเป็นคนดีของสังคม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ช่วยลดปัญหาทางสังคมได้มาก น าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จากความส าเร็จดังกล่าว จึงส่งผลให้การพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๒.ผลการพัฒนา 

   ๑) นักเรียนมีความรัก ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้างมากขึ้น  ทั้งต่อ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน พ่ี น้อง รวมทั้ง 
บุคลากรในโรงเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียนมากข้ึน 

   ๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

 ๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นอกจากสถานศึกษาได้ก าหนดปณิธานของโรงเรียน “ยึดมั่นความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ” 
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ร่วมกัน
ก าหนดแผนปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้น าแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น   
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี E-Learning โครงการส่งเสริมรักการอ่าน โครงการรักความ
เป็นไทย โครงการปรับภูมิทัศน์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
ตามรอยพ่อต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



๓๒ 

 

  
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมที่ท า ให้เขียนทีละรายตัวบ่งช้ี) 
 ๑๕.๑ การวิเคราะห์นโยบายของต้นสังกัดจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการจัดท าแผนงาน  
โครงการพิเศษ  เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการกิจกรรมพิเศษ 
 ๑๕.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ
กิจกรรมพิเศษ  , เอกสารแผนงาน โครงการกิจกรรม , สรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน , รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน , ข้อมูลการสอบถามความพึง
พอใจครู ผู้บริหาร นักเรียน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ านักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ท าให้
ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นแนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างดังกล่าวใน
การสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วยการจัดตั้งโครงการ ใช้เวลาว่าง สร้างประโยชน์โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่ตนสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม เกิดทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีร่องรอยของการด าเนินการตาม
กิจกรรมทั้งภาพถ่าย แบบบันทึกกิจกรรม ข้อมูล สถิติ และปฏิทินการปฏิบัติงาน และเป็นโครงการที่
ด าเนินการได้เป็นอย่างดีและมีประโยชน์กับผู้เรียน ส่งผลให้การด าเนินการโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๑๕.๑ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอย่างมุ่งมั่น และสามารถยกระดับมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน
ของโรงเรียน เพ่ือพร้อมเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา 

๑๕.๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพอใจในการด าเนินการ โครงการกิจกรรม
พิเศษของโรงเรียน  

 



๓๓ 

 

  
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากสถานศึกษาแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ านักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในโรงเรียนทั้ง ๒๔ ชั่วโมง 

ท าให้ผู้เรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นแนวทางที่จะให้ผู้เรียนใช้เวลาว่าง
ดังกล่าวในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วยการจัดตั้งโครงการ ใช้เวลาว่าง สร้างประโยชน์โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่ตนสนใจ สถานศึกษายังมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมสอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างกลักสูตรท้องถิ่นของ
สถานศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพโดย
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
        ที่พึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
        ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
        อย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
        อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
        แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
        ตามหลักสูตร 

     

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
        ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี  
         ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่  
       อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     



๓๔ 

 

  
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
       และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ อย่างมี 
       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร 
        กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ 
        ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
        และการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
        ศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน 
        ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

       

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุ 
        ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
        เป้าหมาย วิสัยทัศนป์รัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

    
 

 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้  
         แนวทางการปฏิรูปการศกึษา เพื่อพัฒนาและ 
         ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น  
         (มาตรฐานเพิ่มเติม ถ้ามี) 

    
 

 

คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพรวม      

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
คะแนนที่ได้ ๙๖.๖๓ 
 
 
 


