
ตอนที่  3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

1.1 โครงการสร้าง
เสริมคุณธรรม  
จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
กิจกรรม 
1. สง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประเมินห้องเรียน
คุณธรรม 
3. ค่ายคุณธรรม
นักเรียน ม. 2, ม. 3, 
ม. 5, และม. 6 
4.ค่ายพุทธธรรม ม. 1 
5. ค่ายปฏิบัติธรรม
พัฒนาจิตนักเรียน ม. 
4 
6. พิธีไหว้คร ู
7. ส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียนช้ัน ม. 1 
– ม. 6 
8. คัดเลือกเยาวชน
ดีเด่น ปีการศึกษา 
2555 
9. ปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ ม. 1 และ ม. 4 
10. ปฐมนิเทศ
นักเรียน ม. 2, ม. 3, 
ม. 5 และ ม. 6 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ
97.99 
2. นักเรียนท่ีเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
ร้อยละ 98.87 
3. นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างร้อยละ 
99.37 
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ98.65 
 

มฐ.ที ่2  
ตบช. 2.1-2.4 
มฐ.ที ่10  
ตบช. 10.1,10.3,10.6 
มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

11. ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนม. 3 และ ม. 
6 
12. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   -เยี่ยมบ้าน/หอพัก 
   -แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน            
กลุ่มเสี่ยง 
   -พัฒนาบุคลากร 
13. สานสัมพันธ์บ้าน
กับโรงเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
14. เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
15. ค่าย
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
16. คณะกรรมการ
สภานักเรียนศึกษาดู
งาน 
17. ไปวัดฟังธรรม
ร่วมกับชุมชนในวัน
ธรรมสวนะ 
18. ท าบุญทอดกฐิน/
ผ้าป่าโรงเรียน 
19. ค่ายปฏิบัตธิรรม 
20. สัปดาห์วัน 
วิสาขบูชา 
21. สัปดาห์วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
22. โครงงาน
คุณธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

23. วันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ, วัน
สถาปนายุวกาชาด
ไทย และพิธีประดับ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษ 
24. ค่ายพักแรม
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
25. ประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ 
26. อบรมวิชานายหมู่
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
27. อบรมลูกเสือ
อาสาจราจร 
 
 

   

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

2.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
กิจกรรม   
1. โครงงาน
สร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เฝ้าระวัง 0, ร,  
มส., และ มผ. 
3. ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
3. สื่อ นวัตกรรมของกลุ่ม         
สาระ ฯ 
4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู ้            
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาต ิ
6. การคัดกรองนักเรียน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู ้
3. มีสื่อ นวัตกรรมของกลุ่ม         
สาระ ฯ 
4. มีสถติิการใช้แหล่งเรียนรู ้            
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาตสิูงขึ้น 
6. มีการคัดกรองนักเรียน 

มฐ.ที ่3  
ตบช. 3.1-3.4 
มฐ.ที ่4  
ตบช. 4.1-4.4 
มฐ.ที ่5  
ตบช. 5.1-5.4 
มฐ.ที ่6  
ตบช. 6.1-6.4 
มฐ.ที ่7  
ตบช. 7.1-7.9 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

4. ค่ายวิชาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
5. ส่งเสริมการจัด
แผนการจัดการ
เรียนรู้สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
7. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการใช้
หลักสูตรใน
สถานศึกษา 
8. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการงานกลุ่ม
วิชาการ 
9. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
10. ทัศนศึกษา 
11. ร้านหมอภาษา 
12. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์
13. พัฒนาและ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ์
14. นิทรรศการทาง
วิชาการด้าน
คณิตศาสตร ์
15. พัฒนาการสอน
คณิตศาสตร ์
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

16. จัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์

- อุปกรณ์ ม.1 
- อุปกรณ์ ม.2 
- อุปกรณ์ ม.3 
- อุปกรณ์เคมี ม.
ปลาย 

- อุปกรณ์ฟิสิกส์ 
ม.ปลาย 

- อุปกรณ์
ชีววิทยา                
ม.ปลาย 

      - อุปกรณ์วิทย์
โลกและดาราศาสตร ์
17. วันวิทยาศาสตร ์
18. อ.ย. น้อย 
19. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
20. สอนเสริม
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
นอกเวลาเรียน 
21. สัปดาห์
วัฒนธรรมอาเซียน 
22. ค่ายกิจกรรม
ชุมนุมอาเซียน 
23. นิทรรศการ
การเมือง การ
ปกครอง/เครือข่าย
อาเซียน 
24. วิทยากรให้
ความรู้กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์
25. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
26. จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อใช้จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

27. พัฒนาการเรียน
การสอนทัศนศิลป ์
28. พัฒนาการเรียน
การสอนดนตรีไทย 
29. พัฒนาการเรียน
การสอนดนตรี
พื้นเมือง 
30. พัฒนาการเรียน
การสอนดนตรีสากล 
31. พัฒนาการเรียน
การสอนขับร้อง 
32. พัฒนาการเรียน
การสอนนาฏศิลป ์
33. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
34. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เกษตร 
35. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน
ทักษะเกษตร 
36. เรียนภาษาต่าง 
ประเทศกับเจ้าของ
ภาษา 
37. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนภาษาต่าง 
ประเทศ 
38.  Foreign 
Language Corner 
39. English 
Speaking Day 
40. สัปดาห์
ภาษาต่างประเทศ 
41. ปรับความรู้
พื้นฐานนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 
42. เติมความรู้พิชิต 
O-Net ม.3และม.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

43. ค่าย
ภาษาต่างประเทศ 
44. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม
เจ้าของภาษา 
 

   

2.2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพเป็นพล
โลก 
1. วันสุนทรภู ่
2. วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
3. ค าคมค าคน 
4. นักพูดเยาวชน 
5. นักเขียนเยาวชน 
6. อ่านดีมีลีลาค้นหา
ดาวภาษาไทย 
7. วันแม่แห่งชาติ 
8. วันพ่อแห่งชาติ 
9. เปิดโลกการอ่าน 
10. การอ่าน
สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน 
11. พบนักคิด
นักเขียน 
12. ค่ายการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค ์
13. ค่ายคณิตศาสตร ์
14. งานศิลปะหัต
กรรมและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 
15. โครงงาน
วิทยาศาสตร ์
16. ทดสอบประเมิน
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ
เปรียบเทียบกับ
ห้องเรียน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ
สูงขึ้น 
2. คะแนนการสอบรวบยอด
ระดับชาต ิ 
( O-NET)  
3. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
4. ผลการประกวดแข่งขันด้าน
ต่าง ๆ ของนักเรียน  
5. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มีทักษะกระบวนการคิด 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ
สูงขึ้น 
2. คะแนนการสอบรวบยอด
ระดับชาต ิ( O-NET) โดยเฉลี่ย
สูงขึ้น 
3. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามีจ านวน
เพิ่มขึ้น 
4. ผลการประกวดแข่งขันด้าน
ต่าง ๆ ของนักเรียน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
5. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มีทักษะกระบวนการคิด 

มฐ.ที ่3  
ตบช. 3.1-3.4 
มฐ.ที ่4  
ตบช. 4.1-4.4 
มฐ.ที ่5  
ตบช. 5.1-5.4 
มฐ.ที ่6  
ตบช. 6.1-6.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

17. Science Show 
18. ค่ายส่งเสริม
ศักยภาพการท าวิจัย 
19. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
20. ค่ายวิทยาศาสตร ์
21. การประกวด
มารยาทไทย 
22. ค่ายฝึกมารยาท
ไทย 
23. ตอบปัญหา
ศีลธรรม 
24. ประกวดบรรยาย
ธรรมะ 
25. ประกวดเล่า
นิทานธรรมะ 
26. ประกวดโครงงาน 
27. ประกวดสวด
มนต์หมู่ท านอง
สรภญัญะ 
28. ตอบปัญหา
การเงินและธนาคาร 
29. ตอบปัญหา
รัฐสภา, กฎหมาย, 
ประชาธิปไตย 
30. ตอบปัญหา
พระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร ์
31. แข่งขันความเป็น
เลิศโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
32. แข่งขันความเป็น
เลิศและน าเสนอ
ผลงาน งาน
ศิลปหัตถกรรม ฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

33. พัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อ
การศึกษาต่อกรณี
พิเศษ 
34. นิทรรศการศิลปะ
กับชีวิต 
35. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางศิลปะ 
36. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางดนตรีไทย 
37. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางดนตรี
พื้นเมือง 
38. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางดนตรีสากล 
39. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางขับร้อง 
40. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางนาฏศิลป ์
41. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานช่าง
และงานประดิษฐ)์ 
42. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ขนมไทย 
ขนมอบ อาหารว่าง) 
43. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (อาหารไทย
คาว-หวาน) 
44. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ดอกไม้
ใบตอง) 
45. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งาน
แกะสลัก) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

46. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ดอกไม้จาก
แป้งดินไทย) 
47. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ประดิษฐ์
จากผ้าพื้นเมือง) 
48. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานจัก
สาน) 
49. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (โครงงาน
อาชีพ) 
50. แข่งขัน เพชร
ยอดมงกฎุทางภาษา 
51. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษาฝรั่งเศส
และภาษาเยอรมัน 

   

2.3 โครงการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
กิจกรรม 
1. การแข่งขันกีฬา
ภายใน 
2. การแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับจังหวัด 
เขตและภาค 
3. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาและ
กรีฑา 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม                   
(ดนตรีพื้นเมือง) 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุข
นิสัยในการดูแลและออกก าลัง
กาย 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ ์
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่มีความเสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของนักเรียน             
ที่เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น 
 

1. นักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลและออกก าลังกายร้อยละ 
98.82 
2. นักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑร์้อยละ 99.23 
3. นักเรียนท่ีป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศร้อยละ 99.17 
4. นักเรียนท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 99.42 
5. นักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรตผิู้อื่นร้อยละ 
98.54 

มฐ.ที ่1  
ตบช. 1.1-1.6 
มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
(ดนตรีไทย) 
6. จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ ์
7. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
8. กีฬาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
9. กีฬาสานสัมพันธ์
จตุรมิตร 
10. To Be Number 
One 
11. อบรมสารวัตร
นักเรียน 
12. อบรมสอบ
ใบอนุญาตขับข่ี 

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีสร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

6.นักเรียนท่ีสร้างผลงานจากเข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปะดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ ร้อยละ 98.05 

 

2.4  โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ครู 
กิจกรรม 
1. อบรมพัฒนาครูสู่
ครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. ศึกษาดูงาน 
3. ประกวดสื่อและ
นวัตกรรมคร ู  
4. การพัฒนาการวิจัย
ในช้ันเรียน 
5. อบรมสัมมนาและ
งานวิจัย 
6. พัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
7. อบรมครู เรื่อง 
การสรา้งและพัฒนา
หลักสูตร 
8. การนิเทศภายใน 

1. ความรู้ ความเข้าใจ และการ
จัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน 
2. ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน 
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีด ี
5. การมีจรรยาบรรณและ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม รักษาระเบียบวินัย 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
การจัดกิจกรรมการสอนที่
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ร้อยละ 100 
2. ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ก่
นักเรียนร้อยละ 100 
3. ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอนร้อยละ 100 
4. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีร้อยละ 
100 
5. ครูมีจรรยาบรรณและ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม รักษาระเบียบวินัย
ร้อยละ 100 

มฐ.ที ่7  
ตบช. 7.1-7.9 
มฐ.ที ่10  
ตบช. 10.4-10.5 
มฐ.ที ่13  
ตบช. 13.1-13.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

9. อบรมครูและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
10. อบรมบุคลากร
และนิเทศภายใน 
11. วิจยัในช้ันเรียน 
12. อบรมพัฒนา
บุคลากรและผลิตส่ือ
นวัตกรรม 
13. ศึกษาดูงานใน
และนอกประเทศ 
14. พัฒนาบุคลากร 

   

 
 กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

3.1   โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
กิจกรรม 
1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
2. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
3. ถ่ายเอกสาร 
4. พัฒนางาน
ทะเบียน 
5. พัฒนางานวัดผล 
6. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2555 
7. จัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ์กลุ่ม 
8. ซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 
 

1. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
ทุกงาน 
2. SAR ประจ าป ี
3. รายงานการด าเนินงาน
ประจ าปี  
4. สารสนเทศโรงเรียน 
5. วารสาร และเอกสาร     
นางฟ้าแจ้งข่าว เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
6. สรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
งาน 
7. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 
8. คุณภาพของนักเรียน จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผล
คะแนนการสอบรวบยอด
ระดับชาติ  (O-NET) 

1. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
ทุกงานอยู่ในระดับดีมาก 
2. จัดท าSAR ประจ าป ี
3. มีรายงานการด าเนินงาน
ประจ าปี  
4. มีสารสนเทศโรงเรียน 
5. มีวารสาร และเอกสาร     
นางฟ้าแจ้งข่าว เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
6. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
7. จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 
8. คุณภาพของนักเรียน จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผล
คะแนนการสอบรวบยอด
ระดับชาติ  (O-NET) อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม 

มฐ.ที ่8  
ตบช. 8.1-8.6 
มฐ.ที ่12  
ตบช. 12.1-12.6 
มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

9. ค่าใช้สอยและ
สาธารณูปโภค                   
(ยกเว้นไฟฟ้าและน้ า) 
10. ค่าถ่ายเอกสาร 
11. ค่าซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 
12. ก าหนดนโยบาย
และแผนงาน 
13. แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
14. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
15. ควบคุมภายใน
และบริหารความ
เสี่ยง 
16. ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
17. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการ
ต้อนรับแขก 
18. ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ ์
19. เสียงตามสาย 
20. เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
21. บริการติดต่อ
สอบถาม 
22. ป้ายนิเทศ 
23. พิธีกร 
24. พัฒนาบุคลากร
(ชุมนุมประชาสัมพันธ์) 
25. ท าข่าว ส่ง
สื่อมวลชน 
26. ปรับปรุง
ระบบสื่อสารภายใน
โรงเรียน 
27. คนดีศรีกัลยา 
28. ระดมทุนจัด
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

9. จ านวนนักเรียนสอบเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
10. จ านวนนักเรียนท่ีรับรางวัล
จากการประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ และด้านอื่น ๆ จาก
หน่วยงานภายนอก 

9. มีจ านวนนักเรียนสอบเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น 
10. จ านวนนักเรียนท่ีรับรางวัล
จากการประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ และด้านอื่น ๆ จาก
หน่วยงานภายนอกบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

29. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และซ่อม
บ ารุง 
30. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

   

3.2   โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
กิจกรรม 
1. วัสดุสารสนเทศ 
2. ซ่อมบ ารุงหนังสือ/
วารสารใหม่และเก่า 
3. พัฒนางานแนะ
แนวให้ทันสมัยและ
ทันเหตุการณ ์
4. ปรับปรุง ห้องแนะ
แนว 
5. ปรับปรุงห้อง
ประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 
6. ห้องรักการอ่าน 
7. สถานท่ีและป้าย
นิเทศ 
8. ห้องมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนการสอน 
9. ซ่อมบ ารุงวัสดุ-
ครุภัณฑ์กลุ่มสาระฯ 
10. จัดบรรยากาศ
แหล่งการเรียนรู(้จัดตู้
นิทรรศการทาง
วิชาการ) 
11. พัฒนาศูนย์
ชีววิทยา โรงเรียน
กัลยาณวัตร 
12. โต๊ะแบบพับเก็บ
ได้ (ห้องจริยธรรม) 
13. ปรับปรุงห้อง
จริยธรรม  
(ติดผ้าม่าน,ท่าสีห้อง) 

1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
หลากหลาย  
2. อาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
3. ห้องอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ
พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
4. ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่บริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. ความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้  อาคารสถานท่ี  และ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการ 

1. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
หลากหลาย  
2. มีอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมสะอาด ร่ม
รื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. มีห้องอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
4. มีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่บริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. ความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้  อาคารสถานท่ี  และ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับ ดีมาก 

มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.1-11.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

14. พัฒนาและ
ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการราชวงศ์
จักร ี
15. ปรับปรุงและ
พัฒนาห้อง
ภาษาญี่ปุ่น (ห้อง
312) 
16. ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องภาษาจีน 
(ห้อง313) 
17. ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียน 
(ห้อง 314-315) 
18. ปรับปรุงห้อง มัล
ติมิเดียภาษาอังกฤษ                 
(ห้อง 321) 
19. ปรับปรุงห้องมัล
ติมิเดียภาษาฝรั่งเศส 
(ห้อง 331-341) 
20. ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ใน
โรงเรียน 
21. พัฒนา ปรับปรุง
อาคารและภูมิทัศน์
โรงเรียน 
22. ซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
23. จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆ 
24. พัฒนา
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
25. เวรยามรักษา
ความปลอดภัย 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

3.3  โครงการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบ 
Hardware & 
Software ให้มี
ประสิทธิภาพต่อการ
เรียน การสอน 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่อง
และอุปกรณ์งาน 
โสต ฯ 
3. ปรับปรุงระบบงาน
น าเสนอผลงาน
หอประชุมสิริส าอาง 
4. พัฒนาผลิตสื่อ
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 
5. ผลิตสื่อนวัตกรรม 
6. พัฒนาและผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการเรียนการสอน
ตามแบบมาตราฐาน
สากล 
7. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์
8. พัฒนาระบบ
เครือข่ายภายใน 
9. สร้างห้อง
บันทึกภาพและเสียง 
10. พัฒนาบุคลากร
ด้าน ICT โครงการ
เรียนรู้ไร้พรมแดน 
11. พัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 

1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 
ICT ห้องมัลติมีเดีย มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้การได้ด ี
2. Server และระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนใช้การได้ดี 
รวดเร็ว 
3. ข้อมูลสารสนเทศ  เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องเหมาะส าหรับ
การบริหารจัดการและ               
การจัดการศึกษา 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                  

1. มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 
ICT ห้องมัลติมีเดีย มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้การได้ด ี
2. มี Server และระบบ
เครือข่ายภายในโรงเรียนใช้การ
ได้ดี รวดเร็ว 
3. มีข้อมูลสารสนเทศ  เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องเหมาะส าหรับ
การบริหารจัดการและ               
การจัดการศึกษา 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับดีมาก                 

มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.1-11.3 
มฐ.ที ่12  
ตบช. 12.3 
มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
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  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นใน
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

4.1  โครงการ
ส่งเสริมความ 
สัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรม 
1. แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
2. สานรักจากพี่สู่น้อง 
3. ระดม
ทุนการศึกษา 
4. มอบดอกไม้แสดง
ความยินดีกับนักเรียน 
5. รักการอ่านสู่ชุมชน 
6. ศิลปะกับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
7. ภาษาอังกฤษเพื่อ
ชุมชน 
8. เยาวชนไทยสืบ
สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรมร่วมระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ/หรือ
ศิษย์เก่า ในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากร 
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ 

1. จัดกิจกรรมร่วมระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ/หรือ
ศิษย์เก่า ในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากร 
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆอยู่
ในระดับดีมาก                 

มฐ.ที ่9  
ตบช. 9.1-9.3 
มฐ.ที ่13  
ตบช. 13.1-13.2 
 

 
1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

1. โครงการเสริม
ศักยภาพขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
 
 

1. ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งเรียนรูด้้านการเรียน
การสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี
มาก 

มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
มฐ.ที ่9  
ตบช. 9.1-9.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียน
กัลยาณวัตร:
ห้องเรียนคุณธรรม 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง
โดยภาพรวม ระดับมาก 

มฐ.ที ่2  
ตบช. 2.1 
มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ฉบับ
ปรับปรุงใหม ่
2. ระบบเครือข่ายภายในท่ี
ทันสมัย 
3. ครูบูรณาการการใช้ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอน 
4. ครูมีแฟ้มสะสมผลงาน
อีเล็กทรอนิกส(์e-Portfolio) 
5. ครูพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วย e-learning ระบบ
OBECLMS 

1. มีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฉบับ
ปรับปรุงใหม ่
2. มีระบบเครือข่ายภายในท่ี
ทันสมัย 
3. ครูบูรณาการการใช้ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ครูมีแฟ้มสะสมผลงาน
อีเล็กทรอนิกส(์e-Portfolio) 
ร้อยละ 85 
5. ครูจัดการเรียนการสอนด้วย 
e-learning ระบบOBECLMS 

มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
 

4. โครงการรักการ
อ่าน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้
การท ากิจกรรมร่วมกัน 
3. สังคมการอ่าน การเรียนรู้
และน าประโยชน์จากการอ่าน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ความสัมพันธ์อันดีทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 
5. นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
ควบคู่ความพอเพียง 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ร้อยละ 95.48 
2. นักเรียนเรียนรู้การท า
กิจกรรมร่วมกันร้อยละ 98.61 
3. มีสังคมการอ่าน การเรียนรู้
และน าประโยชน์จากการอ่าน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. มีความสัมพันธ์อันดีทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 
5. นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
ควบคู่ความพอเพียงในระดับ
มาก 

มฐ.ที ่3  
ตบช. 3.1-3.4 
มฐ.ที ่4  
ตบช. 4.1-4.4 
มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
     

 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

1.1 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

3590 3633 98.82 0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 

1.2 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   

3605 3633 99.23 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

1.3 

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

3603 3633 99.17 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.4 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3612 3633 99.42 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น           3580 3633 98.54 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.6 
สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ      

3562 3633 98.05 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 4.94 5 ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท าคือ 
          โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ  ประกอบด้วยกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี
ภายใน การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค กีฬาสานสัมพันธ์จตุรมิตร ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา  
          โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและมีนิสัยรักทางด้าน
ดนตรี ศิลปะและกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์ไทย 
          รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมกีฬาภายในประจ าปี 2555, สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค, ผลและภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จตุรมิตร, สรุปผลและรางวัล
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา, รายงานผลการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์
และดนตรีพ้ืนเมือง, สถิติการใช้ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์, สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง, สรุปผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , สรุปผลภาวะทางโภชนาการ
ของนักเรียน, รายงานผลการควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน, รายงานตรวจสุขภาพประจ าปี, แบบรายงานผล
การดูแล ป้องกันสิ่งเสพติดของสถานศึกษา, แฟ้มประวัติและผลการประเมินตนเองของนักเรียน 
 

2.1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วิธีการพัฒนา 
 ด าเนินการโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม การ
แข่งขันกีฬาสีภายใน การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค กีฬาสานสัมพันธ์จตุรมิตร 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
มีสุนทรียภาพและมีนิสัยรักทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เ  
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ                
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการประสานงานกับโรงพยาบาล หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มาแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
โรงเรียนควรพัฒนาห้องส้วมให้มีสภาพเป็นส้วมที่ดี 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ที่พึงประสงค์  (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร        3560 3633 97.99 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

2.2 
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3592 3633 98.87 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง       3610 3633 99.37 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.4 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   

3584 3633 98.65 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 4.93 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 
          โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินห้องเรียนคุณธรรม ค่าย
คุณธรรมนักเรียน ม.2-3 และ 5-6  ค่ายพุทธธรรม ม.1 ค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตนักเรียน ม.4 พิธีไหว้ครู  
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ม.1-6  คัดเลือกเยาวชนดีเด่นปีการศึกษา 2555 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม. 1 และ 
ม.4  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเยี่ยมบ้าน/หอพัก  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาบุคลากร  มีการสานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน ด้วยการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  
คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงาน ไปวัดฟังธรรมร่วมกับชุมชนวันธรรมสวนะ  ท าบุญทอดกฐิน/ผ้าป่า
โรงเรียน   ค่ายปฏิบัติธรรม  สัปดาห์วันวิสาขบูชา   สัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โครงงานคุณธรรม  
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ  ค่ายพักแรม
ประจ าปีการศึกษา  2555  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  อบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และอบรม
ลูกเสือจราจร 
  

วิธีการพัฒนา 
 ด าเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ประเมินห้องเรียนคุณธรรม  น านักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ม .2-3 และ ม .5-6 ค่ายพุทธธรรม ม .1 
และค่ายปฏิบัติธรรมพฒันาจิตนักเรียน ม.4  
 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ม .1-6 คัดเลือกเยาวชนดีเด่นปีการศึกษา 2555 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2-3 และ ม.5-6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน/หอพัก การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และพัฒนา
บุคลากร  สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนด้วยการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง มี
หลักฐานเอกสารเช็คการขาดเรียน  นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย  และการลาออกจากการศึกษากลางคัน  มี
เอกสารการแก้ปัญหานักเ รียนที่ขาดเรียน มาสาย ลาออกจากการศึกษากลางคัน  และบันทึกการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  โดยประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นและครูหัวหน้าระดับ  
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โดยครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมีการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมและครูประจ าวิชามีการเช็คเวลาเรียนของนักเรียนอย่าง
เป็นปัจจุบัน 
ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ มีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
เป็นคนดีของสังคม   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินงานกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (5คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

3.1 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

3460 3633 95.24 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 

3.2 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3572 3633 98.32 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.3 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

3575 3633 98.40 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.4 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

3580 3633 98.54 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 4.85 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและโครงการส่งเสริม มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
โครงงานสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  ค่ายวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ทัศนศึกษา  ร้านหมอ
ภาษา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
นิทรรศการทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  วันวิทยาศาสตร์  อ.ย.น้อย  สอนเสริมนอก
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียน   สัปดาห์วัฒนธรรมอาเซียน  ค่ายกิจกรรมชุมนุมอาเซียน  
นิทรรศการการเมือง การปกครอง/เครือข่ายอาเซียน  วิทยากรให้ความรู้กฎหมายเศรษฐศาสตร์  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตร  พัฒนาการ
เรียนการสอนทัศนศิลป์/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย/การขับร้อง/นาฏศิลป์เรียน   ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
ภาษา  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  Foreign Language Corner   English Speaking 
Day สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เติม
ความรู้พิชิต O-Net ม.3และม.6 ค่ายภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
วันสุนทรภู ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ค าคมค าคน  นักพูดเยาวชน  นักเขียนเยาวชน  อ่านดีมีลีลาค้นหาดาว
ภาษาไทย  วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เปิดโลกการอ่าน การอ่านสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน พบนักคิด
นักเขียน  ค่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ค่ายคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษเปรียบเทียบกับห้องเรียน   
Science Show  ค่ายส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัย  อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียน
พิเศษ  ค่ายวิทยาศาสตร์  การประกวดมารยาทไทย   ค่ายฝึกมารยาทไทย  ตอบปัญหาศีลธรรม  ประกวด
บรรยายธรรมะ  ประกวดเล่านิทานธรรมะ  ประกวดโครงงาน  ประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ตอบ
ปัญหาการเงินและธนาคาร  ตอบปัญหารัฐสภา, กฎหมาย, ประชาธิปไตย  ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร์  แข่งขันความเป็นเลิศโรงเรียนมาตรฐานสากล  แข่งขันความเป็นเลิศและน าเสนอผลงาน          
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งานศิลปหัตถรรม ฯ  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาต่อกรณีพิเศษ  นิทรรศการศิลปะกับชีวิต  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีสากล/ขับร้อง/นาฏศิลป์  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนงานช่างและงานประดิษฐ์/ขนมไทย ขนมอบ อาหารว่าง/อาหารไทยคาว-หวานดอกไม้ใบตอง/งาน
แกะสลัก/ดอกไม้จากแป้งดินไทย/ประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมือง/งานจักสาน/โครงงานอาชีพ  แข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ
ทางภาษา  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน 
  

วิธีการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์  ส่งเสริมการอ่านในคาบรักการอ่านทุก
วันอังคารและวันพฤหัสบดี   จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  
เช่น ห้องสมุด  ห้อง ICT  ภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่นและน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ  
 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทาง Internet ผ่าน Website ของโรงเรียน www.kw.ac.th จาก KW E- 
Learning, KW LMS และ KW Tutor  Online  รวมทั้งเรียนรู้จาก KW Resourse ทั้ง Online และ Offline  
โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความสนใจความต้องการและความพร้อม  
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการให้ความรู้/ฝึกอบรม และจัดประสบการณ์ตรง
ให้แก่นักเรียนโดยน านักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุม่  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้มาก
ขึ้นและให้รู้จักพัฒนาตนเองมากขึ้น  
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 รายละเอียดจ านวนนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ปีการศึกษา 
2555  
  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  3633  คน 
จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   566    คน จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   558   คน 
จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   577   คน จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   667   คน 
จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   650   คน จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   615   คน 

 
ระดับชั้น 

จ านวนคน 
พอใช้ 

จ านวนคน 
ดี 

จ านวนคน 
ดีมาก 

จ านวนคน 
ดีเยี่ยม 

 
มัธยมศึกษาปีที่  1 10 54 117 385 
มัธยมศึกษาปีที่  2 8 8 153 389 
มัธยมศึกษาปีที่  3  32 195 350 
มัธยมศึกษาปีที่  4 6 20 198 443 
มัธยมศึกษาปีที่  5   164 486 
มัธยมศึกษาปีที่  6   163 452 

รวม 24 114 990 2505 
 

1. ปัจจัย / วิธีการที่ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการใช้ ICT ในการด าเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เน้นการใช้ ICT เป็นฐานในการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการใช้ ICT  ในการประชาสัมพันธ์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี จัดงบประมาณเพ่ือจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่
ทันสมัย ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้าน ICT การเรียนการสอน E-learning ระบบLMS ผ่านเครือข่าย OBECLMS 
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Box ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้าน ICT ของโรงเรียน การเรียนการ
สอน E-learning ผ่านระบบ Video Conference 
 โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยคณะกรรมการ ICT โรงเรียนมีแผนพัฒนาเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก  
“การถ่ายทอดความรู้จากครู” มาสู่ “การสร้างความรู้ของผู้เรียน”โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรู้ ครูเป็นเพียงผู้อ านวยการและช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

2. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
- 

3. จุดที่ควรพัฒนา  
ควรพัฒนาห้องเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีปริมาณมากข้ึน พัฒนาครูให้ใช้คอมพิวเตอร์ใน  

การเรียนการสอน 



 26 

4. แนวทางการพัฒนา  
สร้างความตระหนักและพัฒนาความสามารถของครูในการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  

เพ่ือความพร้อมในการน าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง เพ่ิมห้องเรียนที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้
ทั่วถึงและเพียงพอ 
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี 
                  สติสมเหตุผล  (5 คะแนน) 
  

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด  ได้แก่ กิจกรรม การ
เปรียบเทียบ จัดล าดับ การเล่าเรื่องและการสร้างแผนผังความคิด  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดทุกรายวิชา  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้  โดยท าโครงงานสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  การสอนแบ บสืบเสาะหาความรู้  การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้อ่านข่าว บทความและอ่ืน ๆ  แล้ววิเคราะห์
เรื่องท่ีอ่านทั้งหน้าเสาธงและในช่วงโฮมรูมประจ าทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

4.1 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง      

3541 3633 97.74 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

4.2 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

3560 3633 97.99 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.3 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ   

3552 3633 97.77 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.4 
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   

3598 3633 99.04 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
-  จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระฯ 
-  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
-  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   
-  การสอนแบบโครงงาน 
-  กิจกรรมฝึกคิด  ฝึกค านวณ  ค าคมค าคน  เปิดโลกการอ่าน  พบนักคิดนักเขียน ค่ายการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์  ค่ายคณิตศาสตร์   โครงงานวิทยาศาสตร์  Science Show  จรวดขวดน้ า  ค่ายหุ่นยนต์  โครงงาน      
คุณธรรม  ค่ายส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัย  ค่ายวิทยาศาสตร์  ตอบปัญหาศีลธรรม  ประกวดบรรยายธรรมะ /
เล่านิทานธรรมะ/โครงงาน /สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ   ตอบปัญหาการเงินและธนาคาร  ตอบปัญหารัฐสภ า,  
กฎหมาย,ประชาธิปไตย,พระพุทธศาสนา, ประวัติศาสตร์ 
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ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกชั้น  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์
แบบ Mind  Maping  การสอนแบบโครงงาน  เป็นต้น  มีการติดตามนิเ ทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียน  

 
 รายละเอียดจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุผล ปีการศึกษา 2555 
 

ระดับชั้น ผลการประเมินภายใน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปีที่  1      
มัธยมศึกษาปีที่  2      
มัธยมศึกษาปีที่  3      
มัธยมศึกษาปีที่  4      
มัธยมศึกษาปีที่  5      
มัธยมศึกษาปีที่  6      

รวม      
 

1. ปัจจัย / วิธีการที่ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โรงเรียนมโีครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อการ 

เรียนการสอนและงานวิจัย  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีผลงานชิ้นงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น แบบจ าลอง 
ละครภาษาอังกฤษ  การแสดง Science Show  การส่งเสริมจัดเข้าค่าย และส่งนักเรียนไปเข้าค่ายต่าง ๆ เช่น
ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ มีข้อสอบวัดความสามารถทางการคิด และผลการทดสอบ
ความสามารถทางการคิด 
     2.   ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- 
3. จุดที่ควรพัฒนา  

ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  
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4. แนวทางการพัฒนา 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการรวบรวมกิจกรรมและผลงานนักเรียนที่แสดงถึงความสามารถในการคิด  

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการบูรณาการโครงงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้น าไปพัฒนา การท าโครงงานได้
ถูกต้อง เป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนจะได้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  
 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

5.1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์  

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.2 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

5.3 
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์           5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนี้ โครงงานสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เฝ้าระวัง 0, 
ร, มส., และ มผ. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นอกเวลา
เรียน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  พัฒนาการเรียนการสอน เติมความรู้พิชิต O-NET ม.3 และ ม.6 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ เปิดโลกการอ่าน ค่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ค่าย
คณิตศาสตร์  ค่ายส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัย ค่ายวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการใน 8 กลุ่มสาระ  การ
ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน 
วิธีการพัฒนา 
 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะส าคัญทั้ง 5 สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  โดยใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)  จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาและทุกกลุ่ม
สาระฯ  เน้นกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม  
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 การวัดผลและประเมินผลเน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  มีการวัดผลก่อน ระหว่างและ
หลังการจัดการเรียนรู้  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้และน าผลมาวิจัยและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและของชาติ 
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลงในแผนปฏิบัติการในปีต่อไป  
 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 
                 ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  (5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

6.1 
วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ   

3480 3633 95.79 2.00 1.92 5 ดีเยี่ยม 

6.2 
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

3464 3633 95.35 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  3586 3633 98.71 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

6.4 
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   

3585 3633 98.68 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 4.85 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
          
วิธีการพัฒนา 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่อาชีพสุจริตในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกชั้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทั้งทางวิชาการและศิลปะหัตกรรมแก่นักเรียนตามศักยภาพ  
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคลในปีการศึกษาต่อไป 
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ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่

ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

7.1 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งดา้นความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน   

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

187 187 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย   

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน     

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา   

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม 
ความสามารถ   

187 187 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 
          โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาครู การอบรมพัฒนาครู อบรมการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน  
ประกวดสื่อนวัตกรรม มีการนิเทศภายใน และการศึกษาดูงาน 
          คู่มือรายงานบุคลากร คู่มือและการด าเนินงานกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ID Planของบุคลากร  
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รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล การประเมิน SDQ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน บันทึกประจ าชั้น ค าสั่งมอบหมายการสอน 
บันทึกแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานโครงการ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ค าสั่งต่างๆของโรงเรียน ภาพการประกอบพิธีส าคัญและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและการร่วมกับชุมชน 
วิธีการพัฒนา 
 วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน มอบหมายภาระงานความ
รับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม และภาระงานต่างๆ นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อด าเนินการในปีต่อไป 
ผลการพัฒนา 
 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค  มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม ความสามารถ       
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 
2 เรื่อง 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(10 คะแนน)                 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่

ใน
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

8.1 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติการ         

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 
          ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบ 15 มาตรฐาน, จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา, 
แผนปฏิบัติการ, จัดระบบการบริหารงานของโรงเรียนและโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่มงาน, จัดท าระบบ 
สารสนเทศ, ด าเนินการตามแผนด้วยระบบ PDCA , นิเทศภายในโรงเรียนจากหน่วยงานในสังกัด, ประเมิน
คุณภาพภายในครอบคลุม 15 มาตรฐาน, จัดท า SAR, จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
พัฒนาคุณภาพนักเรียนครบทั้ง 15 มาตรฐาน   
วิธีการพัฒนา    
 การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยระบบ PDCA  มีการวางแผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลและแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  และชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด  ควรใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง  4 กลุ่ม
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                    ประสิทธิผล (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

9.1 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด   

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  
5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การ
เห็นชอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  คู่มือการด าเนินงานของกลุ่มงาน  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี   การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประชุม
ประจ าเดือน  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เดือนละ 2 ครั้ง  และการประชุมนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวันส าคัญทางศาสนากับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 38 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  ซึ่งก าหนดแนวทางการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎกระทรวง ข้อที่ 1-9  ได้มีการประกาศรับสมัคร การคัดเลือก และการเลือกตั้งต าแหน่งประธานและ
คณะกรรมการครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงนามโดยผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  

มีหนังสือลาออกและออกตามวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาทดแทนตามระเบียบก าหนด
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   

มีการประชุมคณะกรรมการทุกปีการศึกษาอย่างน้อย ภาคเรีย นละ 2 ครั้ง  ตามเกณฑ์และมีการเข้า
ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย มีการเข้าร่วมการประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานและเอกสารต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน  

โรงเรียนมีหนังสือการส่งรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อบังคับบัญชาตาม
ก าหนดเวลาทุกครั้งหลังมีการประชุม  
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การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในฐานะท่ีมาท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  และประสานขอการสนับสนุนในการระดม
ทุนทรัพย์  เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด  ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน  
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 - 
มาตรฐานที่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
                       (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

10.1 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น   

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2 
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ          

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ    ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

  

5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง       

  
5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.5 
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ              

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกัลยาณวัตร หลักสูตรท้องถิ่น  โครงสร้าง

หลักสูตร  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  คู่มือการด าเนินงานของกลุ่มงาน  คู่มือบุคลากร  ค าสั่งมอบหมาย
การจัดการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนทุกกลุ่มสาระฯ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมนักเรียน  แบบบันทึกการจัดการสอนประจ าชั้น  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานบุคลากร  รายงานผลการ
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ด าเนินงานโครงการประจ าปี  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประชุมประจ าเดือน  การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเดือนละ 2 ครั้ง 
และการประชุมนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ตารางสอนรายภาค
เรียน 

แบบประเมิน SDQ และการคัดกรองนักเรียน  บันทึกการโฮมรูมประจ าชั้น  ทะเบียนประวัตินักเรียน  
ระเบียนนักเรียน 
วิธีการพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนกัลยาณวัตร และหลักสูตรท้องถิ่นท่ี
สนองความต้องการของท้องถิ่น  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปคว ามรู้ได้
ด้วยตนเอง   การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
ผลการพัฒนา 

มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หล ากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  มีการสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  เกิดทักษะการคิดขั้นสูง รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีการนิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน  สามารถคัดก รองนักเรียน  ท าให้ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้ตาม
ศักยภาพเกิดผล ดังนี้ 

ด้านนักเรียน 
- นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับประเทศ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

ด้านครู 
-  ครูได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษเพ่ิมข้ึน 
- ครูมีวุฒิการศึกษาสูงขั้น 

ด้านผู้บริหาร 
-  ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลัก สาราณียธรรม 6 

ด้านสถานศึกษา 
-  โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ .รอบท่ีสาม ในระดับ ดีมาก 14 มาตรฐาน และระดับพอใช้  1 

มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้และการผลิตสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ครูท าวิจัยในชั้น
เรียน ปีละ 2 เรื่อง  
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มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (10 คะแนน)  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

11.1 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  

5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2 
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน   

  
5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม   

  

5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
ปรับปรุงห้องแนะแนว  ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา สถานที่และป้ายนิเทศ  ห้องมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนการสอน  ซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์กลุ่มสาระฯ  บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ พัฒนาศูนย์ชีววิทยา ปรับปรุงห้อง
จริยธรรม พัฒนาและปรับปรุงห้องนิทรรศการราชวงศ์จักรี  ปรับปรุงและพัฒนาห้องภาษาญี่ปุ่น, ห้องภาษาจีน, 
ห้องมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ, ห้องมัลติมีเดียภาษาฝรั่งเศส  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียน  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและเวรยามรักษาความปลอดภัย  

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ด าเนินกิจกรรมดังนี้  จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ อบรมสารวัตรนักเรียน  อบรมสอบใบอนุญาตขับขี่  
 
วิธีการพัฒนา 

ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมและบ ารุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และบรรยากาศให้มีความ
ร่มรื่น สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้  

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ผลการพัฒนา 

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และบรรยากาศมีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้  

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสั ยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ด้วยระบบ E-Library  ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สะดวกและเข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

เพ่ิมศักยภาพการบริการของห้องสมุดทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น  
 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     5.00 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

12.2 

จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

5.00 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

12.3 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

  
5.00 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

12.4 
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา            

  
5 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.5 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

  
5 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.6 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน   

  5.00 1.0 1.0 5 ดเียี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ  

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  มีกิจกรรมดังนี้  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบายและแผนงาน  แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ  ประเมินผลการด าเนินงาน  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2555  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
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วิธีการพัฒนา 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน ระดับ ดีมาก และผ่านการรับรองผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบท่ี 3 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการใช้งาน จัดท าและเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 
หมวดหมู่ 
 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

13.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง   

  
5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 10.0 10.0 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า คือ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  สานรักจากพ่ีสู่น้อง  
ระดมทุนการศึกษา  รักการอ่านสู่ชุมชน  ศิลปะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  ภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน  เยาวชน
ไทยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ และเกียรติบัตร  วุฒิบัตรที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ    
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วิธีการพัฒนา 
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  
ให้บริการการใช้ห้องสมุดแก่ชุมชนตลอดปีการศึกษา และในช่วงปิดภาคเรียน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยเชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  ส่งครูชาวต่างชาติให้ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานที่ร้องขอ 
ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา   รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

หน่วยงานที่ครูชาวต่างชาติให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของครู
ชาวต่างชาติและได้รับการร้องขอให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานนั้น ๆ ในปีต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่  ก าหนดขึ้น  (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

14.1 
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

  
5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน (SWOT)  แผน
กลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ปี 2553-2555   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ โครงการที่สนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2555   รายงานผลการด าเนินโครงการ  รายงานการใช้งบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 2555 
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วิธีการพัฒนา  
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา  โดยการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาและสรุปรายงานผล  
ผลการพัฒนา 

- โรงเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน   
- โรงเรียนผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ เป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” 
- โรงเรียนผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในทุกมาตรฐานระดับ ดีมาก  
- โรงเรียนผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบท่ี 3 
- ผลการประเมินห้องเรียนคุณธรรม  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความ

รับผิดชอบ และความพอเพียงโดยภาพรวม ระดับมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (5 คะแนน)  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

15.1 

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

  
5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษตามนโยบา จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  โครงการรักการอ่าน และศูนย์อาเซียนศึกษา 
วิธีการพัฒนา  

จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ  โครงการรักการอ่าน และศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ผลการพัฒนา 
มีหลักสูตรคอมพิวเตอร์  ฉบับปรับปรุง 2554  ระบบเครือข่ายภายในที่ทันสมัย ครูใช้ ICT บูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู้  ท าแฟ้มสะสมงานในรูปแบบ E-Portfolio  และจัดการเรียนด้วย e-learning  และระบบ 
OBECLMS   

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกัน มีสังคมการอ่าน การเรียนรู้และน าประโยชน์
จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความสัมพันธ์อันดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน  และนักเรียน เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมน าความรู้ ควบคู่ความพอเพียง  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

-  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 29.07 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

      5.00 4.94 5 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ 

3590 3633 98.82 0.50 0.49 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3605 3633 99.23 0.50 0.5 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

3603 3633 99.17 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

3612 3633 99.42 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   3580 3633 98.54 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป ์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

3562 3633 98.05 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   5.00 4.93 5 ดีเย่ียม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3560 3633 97.99 2 1.96 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้ม ี
        พระคุณ 

3592 3633 98.87 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3610 3633 99.37 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3584 3633 98.65 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

   5.00 4.85 5 ดีเย่ียม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

3460 3633 95.24 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

3572 3633 98.32 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

3575 3633 98.40 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าน าเสนอ
ผลงาน 

3580 3633 98.54 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล           

   5.00 4.90 5 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

3541 3633 97.74 2.00 1.95 5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

3560 3633 97.99 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

3552 3633 97.77 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

3598 3633 99.04 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  3.00 1.00 0.60 3 ดี 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต   

   5.00 4.85 5 ดีเย่ียม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

3480 3633 95.79 2.00 1.92 5 ดีเยี่ยม 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3464 3633 95.35 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 3586 3633 98.71 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

3585 3633 98.68 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 50.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน            

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

187 187 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ                 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

  5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา    

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู

ที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    100.00 99.07 5 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้   99.07 
 
ระดับคุณภาพ   ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5 
          (ปรับปรุง)       (พอใช้)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1-6) ปีการศึกษา 2555 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่ 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 569 0 105 39 68 50 126 72 109 307 53.95 
2. คณิตศาสตร์ 569 14 117 53 76 85 87 67 70 224 39.37 
3. วิทยาศาสตร์ 568 2 50 74 92 94 137 60 59 256 45.07 
4. สังคมศึกษาฯ 1138 14 66 56 109 137 234 194 328 756 66.43 
5. สุข- พลศึกษา 1137 0 39 16 47 93 96 91 755 942 82.85 
6. ศิลปะ  1138 4 29 7 18 22 59 110 889 1058 92.97 
7. การงานอาชีพ 569 0 5 2 6 33 108 139 276 523 91.92 
8. ภาษาต่างประเทศ 569 0 34 32 79 66 116 84 158 358 62.92 
รายวิชาเพิ่มเติม… 2331 13 310 103 196 144 260 213 1092 1565 67.14 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 566 17 90 34 80 55 98 70 122 290 51.24 
2. คณิตศาสตร์ 566 31 53 32 52 79 93 71 155 319 56.37 
3. วิทยาศาสตร์ 566 9 56 78 84 102 106 59 72 237 41.87 
4. สังคมฯ 1132 19 73 81 132 109 232 199 287 718 63.43 
5. สุข- พลศึกษา 1132 1 27 43 69 83 133 218 558 909 80.30 
6. ศิลปะ  1132 39 95 18 37 16 89 102 736 927 81.89 
7. การงานอาชีพ 566 5 39 33 36 40 102 84 227 413 72.97 
8. ภาษาต่างประเทศ 566 22 38 45 46 56 68 66 225 359 63.43 
รายวิชาเพิ่มเติม… 2319 67 159 79 185 194 304 284 1047 1635 70.50 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 562 5 69 40 68 79 126 98 77 301 53.56 
2. คณิตศาสตร์ 561 42 61 31 53 66 84 86 138 308 54.90 
3. วิทยาศาสตร์ 562 19 38 36 50 61 78 87 193 358 63.70 
4. สังคมฯ 1124 18 109 58 125 84 153 213 364 730 64.95 
5. สุข- พลศึกษา 1124 15 25 14 19 34 51 124 842 1017 90.48 
6. ศิลปะ  1124 27 34 6 20 18 49 78 892 1019 90.66 
7. การงานอาชีพ 562 4 16 16 31 12 27 33 423 483 85.94 
8. ภาษาต่างประเทศ 562 45 82 60 50 75 71 51 128 250 44.48 
รายวิชาเพิ่มเติม… 3104 123 306 165 275 282 429 458 1066 1953 62.92 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 556 14 52 53 61 74 121 74 107 302 54.32 
2. คณิตศาสตร์ 556 51 70 62 72 86 66 52 97 215 38.67 
3. วิทยาศาสตร์ 556 20 46 25 50 45 98 110 162 370 66.55 
4. สังคมฯ 1112 16 127 79 110 107 198 170 304 673 60.52 
5. สุข- พลศึกษา 1112 7 31 37 78 125 207 219 408 834 75.00 
6. ศิลปะ  1112 106 31 38 45 68 108 151 565 824 74.10 
7. การงานอาชีพ 554 1 0 5 5 21 46 107 369 522 94.22 
8. ภาษาต่างประเทศ 556 55 61 60 78 76 56 46 124 226 40.65 
รายวิชาเพิ่มเติม… 1968 85 215 226 294 231 243 172 502 917 46.59 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 595 53 68 33 44 72 98 78 149 325 54.62 
2. คณิตศาสตร์ 595 47 97 75 113 93 82 35 53 170 28.57 
3. วิทยาศาสตร์ 595 30 127 63 89 67 73 62 84 219 36.81 
4. สังคมฯ 1176 63 204 77 128 124 175 137 268 580 49.32 
5. สุข- พลศึกษา 1190 16 18 11 22 18 44 53 1008 1105 96.64 
6. ศิลปะ  1190 41 35 25 34 31 87 108 829 1024 86.05 
7. การงานอาชีพ 595 26 21 15 18 30 50 80 355 485 81.51 
8. ภาษาต่างประเทศ 595 47 115 46 80 92 114 50 51 215 36.13 
รายวิชาเพิ่มเติม… 2379 144 334 129 252 200 377 229 714 1320 55.49 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 566 36 45 39 52 58 89 77 170 336 59.36 
2. คณิตศาสตร์ 567 41 119 71 82 87 66 47 54 167 29.45 
3. วิทยาศาสตร์ 571 40 86 47 66 72 102 84 74 260 45.53 
4. สังคมฯ 1130 63 77 46 92 110 192 199 351 742 65.66 
5. สุข- พลศึกษา 1158 71 48 34 97 122 191 209 386 786 67.88 
6. ศิลปะ  1158 45 62 12 50 16 51 69 853 973 84.02 
7. การงานอาชีพ 579 19 51 30 34 54 77 94 220 391 67.53 
8. ภาษาต่างประเทศ 575 50 71 65 57 80 104 54 94 252 43.83 
รายวิชาเพิ่มเติม… 2305 147 244 120 236 248 410 225 675 1310 56.83 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 672 12 15 24 40 71 128 138 244 510 75.89 
2. คณิตศาสตร์ 669 21 89 59 127 112 103 59 99 261 39.01 
3. วิทยาศาสตร์ 786 24 66 54 122 150 128 106 136 370 47.07 
4. สังคมฯ 672 15 16 7 24 45 77 169 319 565 84.08 
5. สุข- พลศึกษา 672 10 0 0 7 17 122 206 310 638 94.94 
6. ศิลปะ  672 2 0 0 6 1 4 12 647 663 98.66 
7. การงานอาชีพ 672 8 1 3 4 15 27 35 579 641 95.39 
8. ภาษาต่างประเทศ 668 14 56 110 150 126 102 54 56 212 31.73 
รายวิชาเพิ่มเติม… 4117 74 293 164 402 409 503 539 1733 2775 67.40 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 661 12 13 24 48 81 142 217 124 483 73.07 
2. คณิตศาสตร์ 663 59 62 85 143 106 80 34 94 208 31.37 
3. วทิยาศาสตร์ 1335 51 45 54 126 250 335 261 213 809 60.60 
4. สังคมฯ 663 7 18 9 26 36 93 174 300 567 85.52 
5. สุข- พลศึกษา 663 15 8 11 13 19 45 126 426 597 90.05 
6. ศิลปะ  663 3 0 0 18 1 35 13 593 641 96.68 
7. การงานอาชีพ 663 6 2 3 9 8 32 45 558 635 75.78 
8. ภาษาต่างประเทศ 663 13 17 41 136 162 143 76 75 294 44.34 
รายวิชาเพิ่มเติม… 4453 143 262 288 478 512 744 656 1370 2770 62.21 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 657 36 43 31 70 96 161 96 124 381 57.99 
2. คณิตศาสตร์ 656 45 65 37 72 115 102 88 132 322 49.08 
3. วิทยาศาสตร์ 272 16 14 10 18 25 21 56 112 189 69.49 
4. สังคมฯ 1314 43 60 33 47 110 175 328 518 1021 77.70 
5. สุข- พลศึกษา - - - - - - - - - - - 
6. ศิลปะ  657 9 8 12 20 64 153 156 235 544 82.80 
7. การงานอาชีพ 653 10 0 2 3 8 32 83 515 630 96.47 
8. ภาษาต่างประเทศ 657 20 66 70 146 135 143 49 28 220 33.49 
รายวิชาเพิ่มเตมิ… 4172 123 232 207 453 533 628 602 1394 2624 62.90 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 648 30 32 35 31 53 141 130 196 467 72.07 
2. คณิตศาสตร์ 647 69 60 28 59 67 75 90 199 364 56.26 
3. วิทยาศาสตร์ 263 38 21 22 26 44 54 33 25 112 42.59 
4. สังคมฯ 1294 33 54 39 48 95 150 203 672 1025 79.21 
5. สุข- พลศึกษา 648 10 2 14 86 122 144 114 156 414 63.89 
6. ศิลปะ  648 12 69 7 6 29 27 67 431 525 81.02 
7. การงานอาชีพ 635 6 5 5 14 18 50 48 489 587 92.44 
8. ภาษาต่างประเทศ 648 62 51 101 157 118 93 37 29 159 24.54 
รายวิชาเพิ่มเติม… 3388 169 186 198 364 423 542 409 1097 2048 60.45 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 620 12 41 33 78 65 115 106 170 391 63.06 
2. คณิตศาสตร์ 612 18 64 60 78 104 124 75 89 288 47.05 
3. วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - 
4. สังคมฯ 622 13 41 22 42 67 118 110 209 437 70.26 
5. สุข- พลศึกษา 622 14 19 9 10 16 78 46 430 554 89.07 
6. ศิลปะ  622 10 11 11 16 15 23 36 500 559 89.87 
7. การงานอาชีพ 622 7 18 8 17 21 29 32 490 551 88.59 
8. ภาษาต่างประเทศ 622 19 97 50 140 189 100 18 9 127 20.42 
รายวิชาเพิ่มเติม… 4381 84 300 271 469 574 701 557 1425 2683 61.24 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขี้น

ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 611 14 76 43 71 83 104 99 121 324 53.03 
2. คณิตศาสตร์ 600 11 132 74 125 106 68 27 57 152 25.33 
3. วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - 
4. สังคมฯ 613 15 45 27 47 68 76 111 224 411 67.05 
5. สุข- พลศึกษา 613 11 37 - 1 24 1 32 507 540 88.09 
6. ศิลปะ  613 17 12 4 8 17 7 23 525 555 90.54 
7. การงานอาชีพ 613 3 3 3 13 25 37 66 463 566 92.33 
8. ภาษาต่างประเทศ 609 5 23 34 104 129 216 69 29 314 51.56 
รายวิชาเพิ่มเติม… 4205 110 488 316 480 537 611 570 1093 2274 54.08 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
คะแนนสงูกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 568 54.48 9.68 54.48 77.64 
คณิตศาสตร ์ 568 26.95 10.65 26.95 50.70 
วิทยาศาสตร ์ 566 35.37 11.70 35.37 64.49 
สังคมฯ 567 47.12 13.16 47.12 79.72 
สุข- พลศึกษา 566 56.67 11.48 56.67 77.92 
ศิลปะ  566 43.31 10.05 43.31 72.26 
การงานอาชีพ 566 47.39 13.73 47.39 76.68 
ภาษาต่างประเทศ 568 28.71 11.17 28.71 45.95 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 608 47.18 15.16 47.18 70.23 
คณิตศาสตร ์ 609 22.72 13.72 22.72 40.56 
วิทยาศาสตร ์ 608 33.09 10.37 33.09 58.88 
สังคมฯ 609 36.26 8.53 36.26 75.04 
สุข- พลศึกษา 608 53.70 9.93 53.70 73.36 
ศิลปะ  608 32.74 8.61 32.74 61.84 
การงานอาชีพ 608 45.75 11.20 45.75 69.24 
ภาษาต่างประเทศ 609 22.12 11.62 22.12 49.92 
     
         4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ในระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร ์        
ภาษาไทย        
วิทยาศาสตร ์        
ภาษาอังกฤษ        
สังตมศึกษา        
ฯลฯ        
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           4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 566 465 94 7 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 558 433 113 10 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 577 436 100 37 4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 667 557 97 10 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 650 482 145 21 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 615 420 177 18 0 

รวม 3633 2793 726 103 11 
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.88 19.98 2.84 0.30 

 
           4.5 ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ เขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ เขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 566 400 140 25 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 558 372 131 53 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 577 355 173 45 4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 667 476 156 32 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 650 382 214 52 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 615 383 203 29 0 

รวม 3633 2368 1017 236 12 

เฉลี่ยร้อยละ 100 65.18 28.00 6.49 0.33 
  

            4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 566 565 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 558 555 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 577 563 14 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 667 657 10 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 650 628 22 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 615 607 8 

รวม 3633 3575 58 
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.40 1.60 
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4.7  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
4.7.1 ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

นักเรียนสามารถรับและส่งสารได้ มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา รู้จักเลือกใช้และ 
บูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง 

4.7.2 ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง 

มีเหตุผล และคิดเป็นระบบ มีการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคม 

4.7.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
                  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข  รวมถึงสามารถ 

แยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ   มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.7.4 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

            นักเรียนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอ่ืน  
รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีความเชื่อมั่น  กล้าตัดสินใจ  เรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.7.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  
และสามารถสร้างชิ้นงานจากสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


