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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ก าแนวทางการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 – 30  
และก าหนดให้  มีการด าเนินการ  เพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว้ในมาตราที่ 47 – 50  สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดงานทุกด้านของ
โรงเรียนโดยเฉาะในระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้  จะต้องมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงได้จัดให้มีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขึ้นเพ่ือเตรียมรองรับการการประเมินคุณภาพมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  (สมศ)  
รอบที ่3 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 
ขอบเขตของกิจกรรม/โครงการ 

 โครงการประกันคุณภาพภายในมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประเมินงานครอบคลุมงานบริหารงานทั้ง 3 ฝุาย และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ประชากรจ านวนบุคลากร 99 คน 
 3. จ านวนนักเรียน 2,551 คน 
 

เป้าหมาย 
 โครงการประกันคุณภาพภายในมีเปูาหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดี ขึ้นไปและครู นักเรียน 
ชุมชน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการในระดับมากไม่ต่ ากว่าร้อยละ75 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและผ่านเกณฑ์การ  ประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบท่ีสาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน มีตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 75 
ขึ้นไป 
 2. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป และได้รับรองจากการประเมิน
คุณภาพรอบสาม ระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
 3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ ระดับมากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการประกันคุณภาพภายใน คณะผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย  มาตรฐานการศึกษา
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสพฐ. จ านวน    5 ด้าน  15 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง                  

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้ 

       และสื่อต่างๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล   
 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
     ความคิดของตนเอง 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์       

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
      สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
     เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
     พัฒนาการทางสติปัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
      หลากหลาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ 
     ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
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7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

      แผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 

      สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ ความ

สนใจ 
 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
        สม่ าเสมอ 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ  
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        สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 

         ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 

        คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

        การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ด้านที่ 3 มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
        แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
        บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับ 
       ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ด้านที่ 4  มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
          ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดตั้งสถานศึกษา 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
        และจุดเน้นของสถานศึกษา 
ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการหลัก ในการพัฒนาโรงเรียน 
มารีย์อนุสรณ์  
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ Flag Ship ในการพัฒนาโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ระยะปีการศึกษา 2556 – 2560 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ภายในปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการศึกษาแบบคาทอลิก  ที่หล่อหลอมให้นักเรียนมี
คุณธรรมน าความรู้และ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
โดยบูรณาการวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และชีวิต    มีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม   ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พันธกิจ (Mission)ของโรงเรียน 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นไปตามเปูาหมาย 
๒. พัฒนาคณะผู้บริหาร ครู/บุคากร ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องคุณค่าการจัดการศึกษาแบบ

คาทอลิก รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครู/บุคลากร 
๓. จัดการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการ

วัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
๔. จัดท าแผนอภิบาล จัดการสอนค าสอน คริสตศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และจัดให้มีบุคลากรฝุาย

จิตตาภิบาล ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
๕. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดย

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้รอโอกาส 
๖. สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามจิตารมณ์พระวรสาร และมีอาคารสถานที่ ที่ 

เอ้ือต่อการจัดการการเรียนรู้ 
๗. สร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือและแบ่งปันตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ให้มีความรู้ เกิดทักษะและ

ประสบการณ์ตามหลักสูตร 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถเฉพาะด้าน 

มีจิตส านึกท่ีจะเสียสละ มุ่งม่ัน รักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)และกลยุทธ์ (Strategies)ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ก าหนดกลยุทธ์ เป็นวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์(How to) 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิตผลงานทางวิชาการของผู้เรียนในระดับนานาชาติ 

                กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความเป็นเลิศสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่ 3.1 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

       กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ศิลปะดนตรี กีฬา ในการด ารงชีวิต 

       กลยุทธ์ที่ 3.3 การส่งเสริมผู้เรียนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานงาน โครงการ  

พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

      กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 

      กลยุทธ์ที่ 4.2 การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ 4.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
โครงการประกันคุณภาพภายใน มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.) ระยะเวลาด าเนินการ 
 โครงการประกันคุณภาพภายในมีระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง มีนาคม 
2559  
2.) แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายในมีแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2.  พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   3.  จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพ 
 4.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
 5.  ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 6. ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 7. การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
3.) วิธีการด าเนินงาน 
 โครงการประกันคุณภาพภายในมีวิธีการด าเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 

 
1. 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
1.  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2.  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.  มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

 
พฤษภาคม  2559 

 
- นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล 

- รองผู้อ านวยการทุกฝุาย 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย 

 
2. 

การด าเนินการ  (D) 
1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2 . จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 
เมษายน  2559 

 
- นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล 

- รองผู้อ านวยการทุกฝุาย 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 

 4.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

3. การประเมินผล  (C) 
1.  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
2.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
3.  รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2559 

- นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล 

- รองผู้อ านวยการทุกฝุาย 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน / พัฒนางานต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 
2559 

- นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล 

- รองผู้อ านวยการทุกฝุาย 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย 
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การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมิน 

1 .  ผู้ บริหาร  ครู และผู้ เ รี ยนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ร้อยละ  75 รายงานประจ าปี
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผลการประเมินร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

2.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป และได้รับรองจากการ
ประเมินคุณภาพรอบสาม ระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 75 รายงานประจ าปี
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับดีข้ึนไปทุก
มาตรฐาน 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 75 ประเมินความพึงพอใจ ระดับมากไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 

 

 

4.) การประเมินกิจกรรม / โครงการ 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ 
  4.1.1 แบบบันทึกการส่งงาน 
  4.1.2 แบบนิเทศการสอน 
  4.1.3 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1.4 แบบสรุปการแข่งขัน 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรได้แก่ นักเรียนจ านวน 2,551 คน   ครูจ านวน 99 คน 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในตารางประกอบพรรณนางาน  
  4.3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มประชากร มีสูตรดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentane) 

    P = 
 

 
 × 100 

   เมื่อ  P แทน  ร้อยละ 
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    F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
    ร้อยละ 89 - 80  ระดับความคิดเห็นมาก 

    ร้อยละ 79 - 70  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

    ร้อยละ 69 - 60  ระดับความคิดเห็นน้อย 
    ต่ ากว่าร้อยละ 60  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

   2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     ̅= 
  

 
  

เมื่อ   ̅  แทน  ค่าเฉลี่ย 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
   3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D = √
     ( )

 (   )

 

เมื่อ  S.D แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
     
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

   4. เกณฑ์ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการสอน 
    90 – 100   ระดับดีมาก 
    85 – 90  ระดับดี 
    84 – 80  ระดับพอใช้ 
    79 – 50  ปรับปรุง 
 

 

2 
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บทที่ 4 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
โครงการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ ดังนี้ 

ตารางที 1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ปีการศึกษา 2559 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 

   √  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่
พึงประสงค์ 

    √ 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  

    √ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
ระบบคิดสรา้งสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสม
เหตุผล 

   √  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ ตาม
หลักสูตร 

   √  

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคต ิที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

   √  

ด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

    √ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 

   √  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

    √ 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา เต็มศักยภาพ 

   √  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 

   √  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที1่3 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   √  

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรชัญาและจุดเนน้ ที่ก าหนดขึ้น 

   √  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรมิ  
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และสง่เสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ คุณภาพสูงขึ้น 

   √  

 
ตารางที่ 1 พบว่าโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ คุณภาพ เฉลี่ย
รวมร้อยละ 82.67 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินจากสมศ.รอบ 3 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งขี้ท่ี ๑ ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบ่งขี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ .๐๐  ๙.๖๘ ดีมาก 

ตัวบ่งขี้ท่ี ๓ ผู้เรยีนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ .๐๐  ๘.๒๔ ด ี
ตัวบ่งขี้ท่ี ๔ ผู้เรยีนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐ .๐๐  ๘.๗๕ ด ี

ตัวบ่งขี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๙๗ ด ี
ตัวบ่งขี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

ตัวบ่งขี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งขี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งขี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕ .๐๐  ๔.๐๐ ด ี

ตัวบ่งขี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ .๐๐  ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งขี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕ .๐๐  ๔ .๐๐  ด ี

ตัวบ่งขี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕ .๐๐  ๕ .๐๐  ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๘๖ ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 - ผลคะแนนรวมทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่  ไม่ใช่ 
 - มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช ่  ไม่ใช่ 
 - ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มารยาทดี 
มีวินัย แต่งกายสะอาด 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีดี มีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ไม่มี 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการ
ประเมิน และการใช้ผลประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การน าผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
โอกาส 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 ๒. ประชากรในพ้ืนที่บริการมีสภาพเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างดี และมีความสนใจทางการศึกษา
ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
 ๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพร้อมและสนับสนุนใน
การพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๔. โรงเรียนได้รับความนิยมสูงและได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก ส่งผลให้มีจ านวนนักเรียนเพิ่ม
และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกปี 
 ๕. โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญถึงกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา จึงสนับสนุนให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมและเข้าใจกิจกรรมกับชุมชน ส่งผลให้นักเรียนเห็นความส าคัญและปฏิบัติตนเป็นคนดี 
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อุปสรรค 
 ๑. โรงเรียน ครู นักเรียน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๒. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยเฉพาะด้านยาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ 
 ๓. ระบบเศรษฐกิจมีผลต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑.) สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว แต่ควร
จัดกิจกรรมและโครงการรณรงค์รับประทานอาหารเช้าให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะผักและผลไม้ 
และจัดภาชนะส าหรับใส่ขยะที่เอ้ือต่อการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือปลูกฝังนิสัยในการรู้จักเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและรักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 
  ๒.) สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ที่ดีอยู่แล้ว จึงควรยกระดับการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งด้วย
หลักการและเหตุผล เพื่อฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ตลอดจนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
  ๓.) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีการอ่านและโครงสร้างการเขียนตามระดับพัฒนาการของผู้เรียน จากการอ่านออกเขียนได้ไปสู่การ
อ่านคล่องเขียนคล่องและการอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างเครื่องมือประเมินวัดทักษะการอ่าน – 
เขียนจากสมุดบันทึกรักการอ่านที่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนบันทึก 
  ๔.) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดตามระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) และสร้างเครื่องมือวัดทักษะการคิดที่มีคุณภาพ เพ่ือน าผลประเมินความสามารถด้านการคิด
ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และจัดพื้นที่หรือเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผล
งาน/ชิ้นงาน จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดจนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและวิพากษ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕.) สถานศึกษาควรจัดสรรพื้นที่ฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงผู้เรียน
ควรได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจากการมีส่วนร่วมในการจัดท าปูาย
นิเทศในชั้นเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ 
  ๖.) สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถ
ประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาอยู่แล้ว แต่ควรมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน คือ ลูกมารีย์ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ในลักษณะบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
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  ๗.) สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอยู่แล้วคือ มารยาทดี มีวินัย แต่งกายสะอาด ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีการปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่
ควรส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอกท่ัวไป 
  ๘.) สถานศึกษาควรมีการก าหนดโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือโครงการที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และความส าเร็จของการด าเนินโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑.) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่
ควรมีการประเมินระบบปฏิบัติงานทุกระบบ ได้แก่ ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการ
ประเมินและการใช้ผลการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเรื่องความพอเพียงและความสะอาด
ของห้องน้ าห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลระบบการจราจรภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณหน้า
สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
  ๒.) สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว โดยจัดท าโครงการรักการอ่าน โครงการวันส าคัญ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการสุขภาพดีมีสุข โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภาษาต่างประเทศ ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
Impromptu Speech ในระดับชาติ มีการด าเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการแก่ครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา น า
ผู้เรียนไปทัศนศึกษาปล่องภูเขาไฟเขากระโดง หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหิน 
พิมาย วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.) สถานศึกษาควรด าเนินการน าผลประเมินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และแบบวัดแบบทดสอบที่ครูจัดสร้างขึ้น ไปพัฒนาครูแต่ละ
คนอย่างเป็นระบบ 
  ๒.) ครูควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะเรื่องพหุ
ปัญญา แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่

เป็นระบบอยู่แล้ว แต่ต้นสังกัดควรจัดท าข้อเสนอแนะในส่วนของการประเมินผลภายในของต้นสังกัดให้เป็น
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รูปแบบตามสภาพของจุดเด่น และจุดควรพัฒนา เพ่ือสถานศึกษาจะได้น าผลการประเมินไปท าการสังเคราะห์ 
และวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทร่วมในการบริหาร

จัดการโดยจัดรูปแบบคณะท างานเพ่ือช่วยคิดช่วยท า ร่วมกันตัดสิน ร่วมกันเสนอแนะ มีการท างานเป็นกลุ่ม มี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใช้หนังสือเล่ม
เล็ก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสร้างเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่องการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรม KLPA 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสื่อปฺอบอัพ ปริศนาอักษรไขว้ และเกมหาสมบัติ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้สื่อ ICT เนื่องจากสถานศึกษามีการติดตั้งระบบทีวี และ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่น CAI Power Point PDF I book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนระบบเครือข่ายออนไลน์ E-Learning เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการสอนแบบโครงงาน เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีสื่อการเรียนการสอน ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาใช้กระบวนการเรียนการสอนในเรื่องการฝึกทรงตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง
จะตรงกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการสอนในแต่ระดับชั้นโดยใช้กะลามะพร้าว เพื่อช่วยฝึกการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวบน
กะลา เพ่ือเป็นการบริหารฝุาเท้าช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ฝุาเท้า และเพ่ือน าวัสดุเหลือใช้และวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ตารางท่ี  3 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คณิตศาสตร์ 
เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป ์

เหรียญทองการแข่งขันคิดและแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชาต ิ

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์  และ พญ.เพ็ญนภา 
ร่วมกับ Learn & Play MATHGROUP 

เด็กหญิงปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ ์ เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดและแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชาต ิ

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์  และ พญ.เพ็ญนภา 
ร่วมกับ Learn & Play MATHGROUP 

เด็กหญิงจริฐา  ป่ินสุวรรณ รางวัลชมเชยการแข่งขันคดิและแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชาต ิ

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์  และ พญ.เพ็ญนภา 
ร่วมกับ Learn & Play MATHGROUP 

๑. เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศลิป ์
๒. เด็กชายณฐานิธ์ิ  เทิดไพรสันต ์ 
๓. เด็กชายกฤต  ขตฌิานัง 
๔. เด็กหญิงปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ ์

ประเภททีม การแข่งขันคณติศาสตร์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯระดบัภาค
ตะวันออกเฉียง ไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ จัด
แข่งขันที่โรงเรียนสริินทรราชวิทยาลัย 

เด็กชายณฐานิธ์ิ  เทดิไพรสันต ์ การแข่งขัน TEDET ได้รับรางวัลชมเชย 
ป.๖ 

 สสวท โครงการประเมินพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป ์ การแข่งขัน TEDET ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ป.๕ 
 

สสวท โครงการประเมินพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กหญิงณัชชา เหล่าบรรเทา  ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.๓ สสวท โครงการประเมินพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กชายโสภณวิชณ์ โกศลัวิตร์  ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.๒ สสวท โครงการประเมินพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กชายทักษ์ดนัย เชือนรัมย์  ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.๖ สสวท โครงการประเมินพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ภาษาไทย 
๑. เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศลิป ์
๒. เด็กชายวรัท  สิรสิประภากร 

การแข่งขันภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม 

วิทยาศาสตร์ 
๑. เด็กชายนภธร วรคามวิชัย 
  

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

โรงเรียนราชสมีาวิทยาลยั จังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒธรรม 
๑. เด็กชายภูร ิ ศิลาชัย 
๒. เด็กหญิงวรางค์ศิร ิ ดาทอง 

การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ ไดร้ับ
รางวัลเหรียญเงิน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๑. เด็กหญิงกวินธิดา   แถมจะโปะ 
๒. เด็กชายธนัช   เจตะวัฒนะ 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ป.๔-ป.๖ ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

๑. เด็กชายก่อเกียรติ   ปะวันนัง 
๒. เด็กชายวรวิช   ไชยหงษ์ 

การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ป.๔-ป.๖ ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

ศิลปะ 
๑. เด็กหญิงจิรประภา   นาคกระแสร ์
๒. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย ์
๓. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   จงเจรญิ 
๔. เด็กหญิงณัฐณิชา   ตลับเพชร 
๕. เด็กหญิงธนิดา   คีรีพิมานกร 
๖. เด็กหญิงสุภสัสร   เทียนรมัย ์
๗. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมแดน 
๘. เด็กหญิงแพรวา   ชิดรัมย ์
  

การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

๑. เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองจันทร์ 
๒. เด็กหญิงจิรประภา   นาคกระแสร ์
๓. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย ์
๔. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   จงเจรญิ 
๕. เด็กหญิงณัฐณิชา   ตลับเพชร 
๖. เด็กหญิงธนิดา   คีรีพิมานกร 
๗. เด็กหญิงสุภสัสร   เทียนรมัย ์
๘. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมแดน 
๙. เด็กหญิงแพรวา   ชิดรัมย ์

การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.
๖ ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
๑. เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศลิป ์
๒. เด็กชายวรัท  สิรสิประภากร 

การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม 

๑. เด็กชายวรัท  สิรสิประภากร การแข่งขัน Asian Quiz ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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ผลงานครู   
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 

๑. นางสาวสรุินทร  ฉลาดเจน 

๒. นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

๓. นายนิยม  ขุนรองรมัย ์

๔. นางอุไรวรรณ  ธนูศร 

๕. นางสาวธัญจริา  ทองเรือง 

๖. นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย ์

๗. นายวิรัช  หมวดประโคน 

๘. นายสมจิตร  เวียงใต ้

 

 

ได้รับรางวัลครูผูส้อนดเีด่น ประจ าปี               
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการ           
คุรุสภา 

 

ครู 

๑. นางสาวนัตยา  โซ่ไธสง 
๒. นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

๓. นายนิยม  ขุนรองรมัย ์

๔. นางสาวธัญจริา  ทองเรือง 

๕. นางสาวมลฤดี  เฮงขวัญ 

๖. นางสาวชัญญานุช  เกิดผล 

๗. นางสาวชลละดา  ชิวรัมย ์

๘. นางสาวสดุารตัน์  โพธิ์ศร ี

๙. นายจตุพล  อ่อนศรีทัน 

๑๐. นางสาวนิภาพร ปานนอก 

 

 

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครดูี ประจ าปี               
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการ           
คุรุสภา 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของผู้เรียนใหสู้งขึ้น ร้อยละ ๕ 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางภาษาไทยสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดบั
คุณภาพการเรยีนรู้ทางภาษาไทยให้
สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง
ภาษาไทยท าใหผู้้เรยีนเกิดความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม้ีความสามารถในทักษะ
ทางภาษาไทยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาขั้นพื้นฐานท้ังสติปัญญา อารมณ์
จิตใจ และสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อืน่ 
๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ 
NT , O-NET , LAS ของกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
๕. เพื่อไดผ้ลงานวิจัยในช้ันเรียนทีค่รูทุก
คนได้ศึกษาและพัฒนาการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
๖. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยจดัโครงการรกัการ
อ่าน 
๗. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่
ภาษาไทยจดัการเรียนการสอนโดยการ
คัดลายมือ 
๘. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดท าโครงการ กิจกรรมในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 
๒. กิจกรรมซ่อมเสรมินักเรียน 
๓. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 
๔. กิจกรรมรักการอ่าน 
๕. กิจกรรมจัดหาและท าสื่อการสอน
ภาษาไทย 
๖. กิจกรรมวันภาษาไทย 
๗. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
๘. กิจกรรมสนับสนุนให้ผูเ้รียน 
เรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 
๙. กิจกรรมอบรมคร ู

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ครูในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทยได้รับการ
อบรมพัฒนาร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ท้ังระดับภาคและ
ระดับการศึกษาเอกชน
ร้อยละ ๙๐ 
๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ
ระดับชาติ สูงขึ้นร้อยละ 
๘๐ 
๕. ครูในกลุม่สาระส่ง
งานวิจัยในช้ันเรียนครบ
ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๖.  ครูในกลุ่มสาระ
ส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ของนักเรียนคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
๗. นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการส่งผลงาน
กิจกรรมคดัลายมือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
๙๕ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของผู้เรียนใหสู้งขึ้น ร้อยละ ๕ 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางภาษาไทยสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดบั
คุณภาพการเรยีนรู้ทางภาษาไทยให้
สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง
ภาษาไทยท าใหผู้้เรยีนเกิดความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม้ีความสามารถในทักษะ
ทางภาษาไทยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาขั้นพื้นฐานท้ังสติปัญญา อารมณ์
จิตใจ และสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อืน่ 
๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ 
NT , O-NET , LAS ของกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
๕. เพื่อไดผ้ลงานวิจัยในช้ันเรียนทีค่รูทุก
คนได้ศึกษาและพัฒนาการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
๖. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยจดัโครงการรกัการ
อ่าน 
๗. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่
ภาษาไทยจดัการเรียนการสอนโดยการ
คัดลายมือ 
๘. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดท าโครงการ กิจกรรมในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 
๒. กิจกรรมซ่อมเสรมินักเรียน 
๓. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 
๔. กิจกรรมรักการอ่าน 
๕. กิจกรรมจัดหาและท าสื่อการสอน
ภาษาไทย 
๖. กิจกรรมวันภาษาไทย 
๗. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
๘. กิจกรรมสนับสนุนให้ผูเ้รียน 
เรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 
๙. กิจกรรมอบรมคร ู

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ครูในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทยได้รับการ
อบรมพฒันาร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ท้ังระดับภาคและ
ระดับการศึกษาเอกชน
ร้อยละ ๙๐ 
๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ
ระดับชาติ สูงขึ้นร้อยละ 
๘๐ 
๕. ครูในกลุม่สาระส่ง
งานวิจัยในช้ันเรียนครบ
ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๖.  ครูในกลุ่มสาระ
ส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ของนักเรียนคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
๗. นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการส่งผลงาน
กิจกรรมคดัลายมือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
๙๕ 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สูงข้ึนร้อยละ ๕ 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถ
จัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคม์ีความสามารถในทักษะ
ค านวณให้นักเรยีนได้รับการพัฒนาขั้น
พื้นฐานท้ังสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมเพื่อการอยูร่่วมกับผู้อื่น 
๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ O-
NET , LAS ของกลุ่มสาระคณติศาสตร์ให้
สูงขึ้น 
๕. เพื่อไดผ้ลงานวิจัยในช้ันเรียนทีค่รูทก
คนได้ศึกษาและพัฒนาการเรยีนรูร้ายวิชา
คณิตศาสตร ์
๖. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่สาระ
คณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนแผน
โครงงาน 
๗. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู ้

๑. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดท าโครงการกิจกรรมในการ า
เนินงานตามโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ / 
กิจกรรม 
๔.๑ กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน 
๔.๒ กิจกรรมจินตคณิตคดิโดยใช้
ลูกคิดญีปุุ่น 
๔.๓ กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
คณิตศาสตร ์
๔.๔ กิจกรรมวจิัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 
๔.๕ กิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอนด้วยโครงงาน 
๔.๖ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔ 
๔.๗ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
๕. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงงาน 

๑. ครสูอนคณติศาสตร์
ร้อยละ ๙๐ ไดร้ับการ
พัฒนาและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์
๒. ครรู้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
และใช้สื่อการเรียนการ
สอนคณติศาสตรไ์ด้
หลากหลาย 
๓. นักเรียนทุกคนท่ีขาด
ทักษะด้านคณติศาสตร์
ได้รับการสอนซ่อมเสริม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ทักษะการคิดค านวณที่
คล่องแคล่วและถูกต้อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
สอบแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและมี
เจตคติทดีีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์
 

 

 

 



26 
 

ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
๑. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์
๒. ร้อยละ ๘๐ ครู มคีวามรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนและใช้สื่อการเรียนการ
สอนคณติศาสตรไ์ด้หลากหลาย 
๓. นักเรียนท่ีขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ได้รับการซ่อมเสรมิทกุคน 
๔. ร้อยละ ๗๕ มีทักษะการคิดค านวณ
ที่คล่องแคล่วถูกต้อง 
๕. ร้อยละ ๗๕ มผีลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
๖. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
และมเีจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๗. ร้อยละ ๗๕ เข้าร่วมกิจกรรมสอบ
แข่งทักษะคณิตศาสตร์ทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษา 
๘. งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับจ านวน
ครู ที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
ต่อป ี
๙. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดท าโครงงานปีละ ๑ เรื่อง 
๑๐. ร้อยละ ๘๕ ไดร้ับและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรยีนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานและสามารถท า
โครงงานได ้
๘. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ มานวิจัยใน
ช้ันเรียนท่ากับจ านวนครูที่
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ต่อปี 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึนร้อยละ ๕ 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อยกระดับคณุภาพการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานท้ัง
สติปัญญา อารมณ์ จติใจและสังคมเพื่อการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ O-
NET , LAS ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้
สูงขึ้น 
๕. เพื่อไดผ้ลงานวิจัยในช้ันเรียนทีค่รูทุกคน
ได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร ์
๖. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์ จัดการเรยีนการสอนแบบ
โครงงาน 
๗. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู ้
เป้าหมาย 
๑. ครผูู้สอนวิทยาศาสตร์ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
๒. ร้อยละ ๘๐ ครมูีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรส์ามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้สื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้หลากหลาย 
๓. นักเรียนท่ีขาดทักษะด้านวิทยาศาสตร์
ได้รับการซ่อมเสริมทุกคน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการคิด 

๑. ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ กิจกรรม
ในการด าเนินการตาม
โครงการ 
๓. จัดท าโครงการ กิจกรรม
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
/ กิจกรรม 
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนสาระ เช่น  
- กิจกรรมอบรมพัฒนาคร ู
- กิจกรรมแข่งขัน
วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน 
- กิจกรรมจัดหาสื่อและท า
สื่อการสอนวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมวิจัยในช้ันเรยีน 
- กิจกรรมสนบัสนุนแหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
๕. ติดตามและประเมินผล 
๖. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ครผูู้สอนวิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น(ป.๑-ป.๓) ได้รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครผูู้สอนวิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้นเข้ารับการอบรม ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมสอบแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติทีด่ีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร ์
๖. ครรู้อยละ ๙๐ มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการดักิจกรรม
การเรยีนรู้แบบโครงงานและ
สามารถท าโครงงานได ้
๘. นักเรียนร้อยละ ๖๐ ได้รับ
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 
๙. ครรู้อยละ ๑๐๐ ท าราย
งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับ
จ านวนครูที่จัดการเรยีนรู้อย่าง
น้อยคนละ ๑ เรื่องต่อป ี
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความ
เข้าใจและมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร ์
๗. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วมกจิกรรม
สอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
๘. งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับจ านวนครูที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
๙. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความสามารถในการจดัท าโครงงานปีละ ๑ 
เรื่อง 
๑๐. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้
ความเข้าใจทักษะกระบวนการสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อยกระดับคณุภาพ
ทางการเรียนรู้ทางสังคมให้สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้
ผู้เรยีนเกิดความคิดริเริม่สร้างสรรค์ได้รบั
การพัฒนาขัน้พ้ืนฐานทั้งสติปัญญา 
อารมณ์ จติใจ และสังคมการอยู่รว่มกับ
ผู้อื่น 
 

๑. ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ กิจกรรม
ในการด าเนินการตาม
โครงการ 
๓. จัดท าโครงการกิจกรรม
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
/  
กิจกรรม 
๔.๑ จดักิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนสาระ เช่น 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ 
 

๑. ครูในกลุม่สาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชา
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  
ร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม
สอบแข่งขันทักษะสังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและมี
เจตคติทีด่ีต่อวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
การเรยีนสังคมศึกษาร้อย
ละ  ๗๕ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  (ต่อ) 

๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ 
O-NET , NT , LAS ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้
สูงขึ้น 
๕. เพื่อให้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนทีค่รู
ทุกคนได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๖. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
๗. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู ้
 
เป้าหมาย 
๑. ครผูู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะกระบวนการทาง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ครมูีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและวัฒนธรรมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้สื่อ
การสอนได้อย่างหลากหลาย 
๓. นักเรียนท่ีขาดทักษะด้านสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการ
ซ่อมเสริมทุกคน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความเขา้ใจ
และมเีจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน 
- กิจกรรมจัดหาและท าสื่อการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 
- กิจกรรมการจัดการเรยีนการ
สอนด้วยโครงงาน 
- กิจกรรมสนบัสนุนใหผู้้เรยีนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 

๔. ครูมีการใช้สื่อและมสีื่อใน
การเรยีนครบ ครูส่งงาน
ประเภทสื่อการสอนครบตาม
หน่วยท่ีสอน ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับ
จ านวนครูที่จัดการสอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา อย่างน้อย
คนละ ๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. นักเรียนมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานได้ ร้อยละ ๘๐ 
๗. นักเรียนไดร้ับการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  (ต่อ) 

๖. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้าร่วม
กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
๗. งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับจ านวน
ครูที่จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างน้อยคน
ละ ๑ เรื่องต่อป ี
๘. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความสามารถในการจดัท าโครงงานปี
ละ ๑ เรื่อง 
๙. นักเรียนร้อยละ ๑๕ ได้รับและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

๕ โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อสร้างความสมัพันธภาพระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วางแผนอนาคตหลังจบการศึกษาขั้น
สูงสุดของนักเรยีน 
๕. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเรยีนรู้อย่างมีความสขุ 
๖. เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๗. เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ตามความสมัคร
ใจจากกิจกรรมที่หลากหลาย 

๑. ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดท าโครงการ กิจกรรมใน
การด าเนินงานตามโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ / 
 กิจกรรม 
๕. ประชุมผู้ปกครอง 
๖. การเก็บข้อมลูนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๗. กิจกรรมเยีย่มบ้าน 

๑. ประจ าช้ันเยี่ยมบ้าน
นักเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
๒. ผู้ปกครองเข้าร่วม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองคิดเป็น
ร้อยละ ๙๕ 
๓. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
อารมณไ์ดร้ับการพัฒนาร้อย
ละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
อารมณไ์ดร้ับการช่วยเหลือคดิ
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ) 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) 
๑. ครูประจ าช้ันทุกคนเยีย่มบ้านนกัเรียน
ของตนเองคิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
๒. ครูและผู้ปกครองช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรียนร่วมกันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านอารมณไ์ด้รับ
การช่วยเหลือและพัฒนาส่งเสริม 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงได้รบัการ
แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมและไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ 
๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคิดเป็นร้อย
ละ ๙๕ 
๗. นักเรียนตัดสินใจเลือกชมรมตามความ
สมัครใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) 
๑. ครูและผู้ปกครองมสีัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน 
๒. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเรยีนรู้อย่างมีความสขุ 
๓. ได้น าเสนอข้อมลูความคาดหวังของ
โรงเรียนต่อผู้ปกครองเน้นการเสนอข้อมูล
ในเชิงบวก 
๔. ผู้ปกครองและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน 
๕. นักเรียนมีข้อมูลที่หลากหลายในการ
ตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อ 
๖. นักเรียนมีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
๗. นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมชมรม 

 ๕. นักเรียนช้ัน ม.๓ ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๖. นักเรียนช้ัน ม.๓ สอบเข้า
ศึกษาต่อ ช้ัน ม.๔ ได้ คดิเป็น
ร้อยละ ๘๐ 
๗. นักเรียนเข้าชมรมตามที่
ตนเองถนัดและชอบทุกคนคิด
เป็นร้อยละ๑๐๐ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๖ โครงการอบรมผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อต้องการเพิ่มความรู้และ
ประสิทธิภาพให้กับครูในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
๒. เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดท าสือ่
มัลตมิีเดยีในการเรียนการสอน 
 

เป้าหมาย 
๑. คณะครรูะดับปฐมวัยระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๒. ให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการรู้จักท าสื่อด้วย 
Prostration เพื่อประกอบการเรยีน
การสอนได ้
๓. บุคลากรสามารถน าอา
คอมพิวเตอรไ์ปใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒. จัดท าค าสั่งแต่ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ก าหนด 
๖. สรปุผลการด าเนินงาน
โครงการและรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

๑. ได้พัฒนาการเรียนการสอน
และสาธิตการสอนโดยใช้สื่อ
ประสมสมัยใหม ่
๒. ไดม้ีการผลติสื่อการสอน
ด้วย Prostration  
๓. ได้ workshop น าเสนอ
ผลงานให้ผู้บริหาร
คณะกรรมการ ครูทุกท่านและ
วิทยากรได้ชมและพัฒนาสื่อ
มัลตมิีเดยีให้เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 
 

๗ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้มีห้องน้ าท่ีสะอาดต่อการ
บริการของผู้รบับริการและปลอดภัย 
๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนและอาคารเรียนใหเ้อื้อตอ่
การเรยีนรู ้
๓. เพื่อเป็นการด าเนินการจัดตกแต่ง
ปูายนิเทศให้มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 
 

เป้าหมาย 
๑. เพื่อสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้สะอาดและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
๒. เพื่อพัฒนาห้องน้ าให้มีความสะอาด
และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

๑. จัดท าโครงการขออนุมัต ิ
๒. ข้อความอนุเคราะห์จากฝุาย
ต่าง ๆ เพื่อประมาณการ 
งบประมาณ 
๓. แต่งตั้งหัวหน้าอาคารประจ า
อาคาร 
๔. ด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียน
น่าอยู่ 
๕. ด าเนินงานตกแต่งปูายนิเทศ 
๖. ประเมินผลโครงการ 
๗. สรปุผลการด าเนินงาน
โครงการและรายงานผูเ้กี่ยวข้อง 

๑. โรงเรียนมีห้องน้ าท่ีสะอาด
และเพียงพอต่อการบริการ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ห้องน้ าสะอาด 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนร้อยละ ๕ 
๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความรู้  ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการท้างด้าน
ภาษาอังกฤษและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษและท าให้ผู้เรียน
เกิดความคิดริ เ ริ่ ม  สร้ างสรรค์  มี
ความสามารถในทักษะทางด้านภาษา 
และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาขั้น
พื้นฐานทั้ งด้านสติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม เพื่อเป็นการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๔. เพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ,LAS ของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึ้น 
๕. เพื่อได้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนที่ครู
ทุกคนได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๖. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน 
๗. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
 
เป้าหมาย 
๑. ครผูู้สอนภาษาต่างประเทศร้อยละ 
๙๐ ได้รับรับพัฒนาทักษะกระบวน 
การทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

๑. ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ กิจกรรมใน
การด าเนินการตามโครงการ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 
    ๑. กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนเช่น 
        ๑.๑ กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ “English 
Camp” 
         ๑.๒  กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
          ๑.๓ กิจกรรม
สอบแข่งขัน 
ทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี ๔ 
          ๑.๔ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 
          ๑.๕ กิจกรรมอบรม
พัฒนาครูศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
          ๑.๖ กิจกรรม
สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นอกสถานศึกษา 
          ๑.๗ กิจกรรมซ่อมเสริม
นักเรียน 
          ๑.๘ กิจกรรมจัดท าสื่อ 
–ซื้อสื่อการสอน 
          ๑.๙ กิจกรรมวจิัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 
          ๑.๑๐ กิจกรรม
สนับสนุนใหผู้้เรยีนเรยีนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑. ครผูู้สอนภาษาต่างประเทศ
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมอบรบร้อย
ละ ๑๐๐  
๒. ร้อยละ ๙๐ ครผูู้สอน
ภาษาต่างประเทศได้รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ครมูีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางด้าน 
ภาษาต่างประเทศสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และใช้สื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
หลากหลาย 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนท่ี
ขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้รับการซ่อม
เสรมิทุกด้าน 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่คล่องแคล่วและถูกต้อง 
๖. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
๘. นักเรียนร้อยละ ๗๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ท ารายงาน
ในช้ันเรียนเท่ากับครูที่จดัการ
เรียนรู้อย่างน้อย คนละ ๑ 
เร่ืองต่อปี 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ด้ า น
ภาษาต่างประเทศสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและใช้สื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษได้อย่างหลาย
หลาย 
๓. นัก เรี ยนที่ขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้รับการซ่อมเสริมทุก
คน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่คล่องแคล่ว
ถูกต้อง 
๕. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ  เ จ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
๗. นัก เรี ยนร้อยละ ๗๕ เข้ าร่ วม
กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะทั้งภายใน
และภายนอกและภายในสถานศึกษา 
๘. งานวิจัยในช้ันเรียนเท่ากับจ านวน
ครู ที่ จั ดกิ จกร รมการ เ รี ยน รู้ วิ ช า
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
ต่อป ี
๙. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าโครงงานปี
ละ๑ เรื่อง 
๑๐. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

          ๑.๑๑ กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงาน 
๔. ติดตาม และประเมินผล 
๕. รายผลการด าเนินงาน 

๑๐. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าโครงงานปลีะ ๑ เรื่อง 
๑๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการวันส าคัญ  
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันเด็ก 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออก
ด้านจริยธรรม คุณธรรมในกิจกรรมที่
จัดขึ้นตามความเหมาะสม 
๓. เพื่อส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยไปสู่คนรุ่น
หลัง  
๔. เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันใน
หมู่คณะ 
๕. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้มี
ส่วนร่วมทุกคนมีจิตส านึก เกิดความรัก
ความเมตตา ต่อทุกคนท่ีอยู่รอบข้าง 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ร่วม
กิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
๒. ครูและนักเรียนรอยละ ๑๐๐ มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจรรมด้วยความ
ยินดี 
๓. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้
แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ต่างๆ ตามจารีตประเพณี 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. ประชุมกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๔. น าเสนอกิจกรรม 
๕. การอนุมตัิกิจกรรม 
 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องตามค าสั่ง 
๒. ด าเนินงานตามรปูแบบของ
กิจกรรม 
๓. เก็บรวบรวมและสรุปผลการ 
 
ขั้นตอนการประเมิน (C) 
๑. แจกแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๒. สังเกต ซักถาม/สัมภาษณ ์
๓. สรปุผลการประเมิน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือแสดงพลังความรักและ 
สามัคคี เต็มศักยภาพ 
๒. ครูและนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดตี่อพ่อแม่ 
ครู เป็นคนดีของสังคม รักษา
ช่ือเสียงของวงศ์ตระกูลได้ดีขึ้น 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้
มีคุณธรรมด้านต่างๆและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๐ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยโรงเรียน 
- กิจกรรมการเลือกตั้ง 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการน า
เทคนิคต่าง ๆ มาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 
 

๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนและร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๐ โครงการส่งเสริม (ต่อ)
ประชาธิปไตยโรงเรียน 
- กิจกรรมการเลือกตั้ง 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

๒. ฝึกลักษณะที่ดีของการอยู่ในสังคม 
เช่น การเสียสละ การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือ
และการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
และความมีระเบียบวินัย 
๓. การรู้จักการท างานร่วมกันอย่างมี
ระบบโดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของ
ตน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
๔. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ างนัก เรี ยนด้ วยกัน มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนและชุมชน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนท่ีถูกเลือกมีคุณภาพในการ
เป็นผู้น า ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งมี
ความเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ .  ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ไ ด้ ร่ ว ม ใ น
บรรยากาศการเลือกตั้งด้วยเจตคติ 
ร้อยละ ๙๐ 
๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนอง
ความคิดที่แตกต่างได้ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเข้าใจถึงการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยมากขึ้น 
๒. นักเรียนให้ความสนใจในการเลือก
ผู้น ามากขึ้น 
๓ .นั ก เ รี ย น เ ข้ า ใจ วิ ธี ก า ร ในกา ร
ลงคะแนนเสียงมากข้ึน 

๓. ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๔. น าเสนอกิจกรรม 
๕. การอนุมตัิกิจกรรม 
 
ขั้นตอนการประเมิน (C) 
๑. ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการกิจกรรมตามแผน 
๓. สรปุผลกิจกรรมตามแผน 
๓. สรปุผลปฏิบตัิโครงการ 

๒. นักเรียนเข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และ
การเลือกตั้งร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมี
บรรยากาศของการมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมร้อยละ ๙๐ 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๐ โครงการส่งเสริม (ต่อ)
ประชาธิปไตยโรงเรียน 
- กิจกรรมการเลือกตั้ง 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนับสนุน
ในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๕.นักเรียนได้รับการเลือกตั้งปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ 
๖. โรงเรียนได้รับการพัฒนา โดยมี
ความร่วมมือกับทุกฝุายมากขึ้น 

  

๑๑ โครงการสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่ อส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมและพิธีกรรมทางด้านศาสนา
ที่ตนนับถือ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมี
จิตส านึกประกอบแต่ความดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรม ยืดหลักธรรมค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๓ .  เพื่ อพัฒนาจิ ต ใจของครู แล ะ
นักเรียนให้แสวงหาแนวทางในการ
บริหารจิต เพื่อความสุขของชีวิต 
๔. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและรักษาช่ือเสียงวงศ์
ตระกูลได้ร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและสังคม ร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติตาม
และเลือกเรียนรู้ประสบการณจ์ากผูอ้ืน่
ได้ร้อยละ ๙๐ 
๔. นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ ร้อยละ ๙๐ 
๕. นักเรียนมีความสามารถด้านการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณมีสติได้ร้อยละ ๙๐ 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
๑. จัดท าและอนุมตัิการจดั
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. จัดเตรียมอุปกรณ ์
๔. เตรียมแบบประเมิน 
 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมกรรมการตามค าสั่ง
และผูเ้กี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
๓. สรปุผลการจดักิจกรรม 
 
ขั้นตอนการประเมิน (C) 
๑. แจกแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๒. สังเกต/สมัภาษณ ์

๑. นักเรียนเป็นผูม้ีความสุภาพ 
อ่อนน้อมดีขึ้น 
๒. นักเรียนปฏิบัตเิป็นลูกท่ีดี
ของพ่อ แม่ ได้ดี 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โครงการสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรม 
(ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ มีความ
กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ รู้จักรักษาช่ือเสียงวงศ์
ตระกูลดี  
๒. นักเรียนให้ความร่วมมือกับคณะในการ
ท ากิจกรรม และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
ธรรมดีขึ้น๓. ครูและนักเรียนมีการอบรม
ธรรมและพัฒนาจิตและสามารถเลือกข้อ
ปฏิบัติให้ตนเองได้ดีขึ้น 
๔. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจมีเจตคติ
ที่ดี 

  
 

๑๒ โครงการพัฒนาวินัย
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรบัผิดชอบ
โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบ
วินัย 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อ มี
น้ าใจรู้จักแบ่งปัน ซี่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ 
ใช้ทรัพย์สินของตนและมสี่วนร่วมอย่าง
คุ้มค่า 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณคา่ภูมิปญัญาไทย  
๔. เพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นคณะ 
เป็นกลุ่มที่มคีุณภาพ สามคัคี ปรองดองกัน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการฝึก
ระเบียบวินยั 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้มีระเบยีบวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม  
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการพัฒนา
ทุกด้าน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติทีด่ี มีความ
พึงพอใจ รู้คุณค่าของความมีวินัย 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๓. เตรียมเอกสาร 
 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการตามแผน 
๓.  สรุปผลการจดักิจกรรม 
 
ขั้นตอนการประเมิน (C) 
๑. แจกแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๒. สังเกตการณ์ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
๓. ตรวจแบบบันทึกพฤติกรรม 
๔. สรปุผล รายงานผล 

๑. นักเรียนเป็นผูม้ีระเบียบ
วินัยมากข้ึน 
๒. นักเรียนปฏิบัติการเข้าแถว
เดินแถวได้อย่างมีระเบียบ 
๓. นักเรียนสามารถดูแล
ตนเองให้รู้ระเบียบวินัยไดด้ ี
๔. นักเรียนแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๒ โครงการพัฒนาวินัย
นักเรียน (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนให้ความร่วมมือในการฝึก
ระเบียบ วินัย ดีมาก 
๒. นักเรียนมีมารยาท มีระเบียบวินัยดีขึ้น 
๓. นักเรียนไดร้ับการฝึกระเบียบวนิัย ด้วย
ความเอาใจใส่ครูมืออาชีพอย่างมคีุณภาพ 
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจ ภูมิใจ และรู้
คุณค่าของความมรีะเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 มีผลดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  

√           - นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การคิด อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรงมี
สุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใส รู้จัก ปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถ
สร้าง ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีจิตส านึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

- ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้น ที่จะ
พัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมท าในการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพที่
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ก าหนด มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพของ
ผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน า
ข้อมูลมาใช้วาง แผนการจัดการเรียนรู้ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม ใช้วิธีวัดและประเมินผลที่ 
หลากหลาย รัก เอาใจใส่ แก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน
ด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอน
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
          - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถ 
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ พร้อมรับการกระจายอ านาจ มีการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองความ ต้องการ ความสนใจของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ รวมทั้งจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวง ก าหนด 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ
ผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้โดยมี คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด เป็นผู้ก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
           - โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และสถาบันทาง วิชาการ
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีมาตลอด มี
การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง วัด และชุมชน อย่างสม่ าเสมอ ตาม
โอกาสอันควร มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน สืบ
สานประเพณีอันดีงาม และร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีการให้บริการแก่ชุมชน 

- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
คุณธรรมกับการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนควบคู่กับคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
4 ของโรงเรียน รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง เป็นวิถีชีวิตทั้งของครู นักเรียน 
รวมทั้งตั้งใจในการเล่าเรียนน าชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน 

- โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งทางโรงเรียนมีโครงการที่หลากหลายเป็นทุก
ด้านมีโครงการเด่น ดังนี้นี้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ซึ่งท า
ให้โรงเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ 

 
 

2 โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

√  ปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินภายใน 
ในระดับดีมีผลการประเมินรอบ 3 ในระดับดี 
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

และได้รับรองจากการประเมิน
คุณภาพรอบสาม ระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐาน 
 

3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ ระดับมาก 
 
 
 
 
 

√  มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีความพึง
พอใจในระดับดี 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามเป้าหมาย 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 
1 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก 
มาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดี ขึ้น 
ไปและครู นักเรียน ชุมชน มีความพึง 
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 

√  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ 82.25 โดยแยกออกเป็น ดังนี้ 
ด้านคุณภาพ 
- ระดับดี 1 ข้อ 
- ระดับดีมาก 4 ข้อ 
- ระดับเยี่ยม 1 ข้อ 
ด้านการจัดการศึกษา  
- ระดับดีมาก 4 ข้อ 
- ระดับเยี่ยม 1 ข้อ 
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 ข้อ ดีมาก 
ด้านอัตลักษณ์ 1 ข้อ ดีมาก 
ด้านมาตรการส่งเสริม 1 ข้อ ดีมาก 
ผลการประเมินรอบ 3 แยกเป็นข้อได้ดังนี้ 
มีตัวบ่งชี้ในระดับดีมาก 6 ตัวบ่งชี้ 
ระดับดี มี  6 ตัวบ่งชี้ 
สรุปคะแนนรวม 85.86  

2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและ 
ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน 
คุณภาพภายนอกในรอบที่สาม 
 
 
 
 

√  โรงเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง
การประเมินภายในและผลการประเมิน
สถานศึกษารอบ 3 และผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการประกันคุณภาพในระดับมาก 
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3. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 95,000 บาท 
 งบประมาณท่ีจ่ายจริง 95,000 บาท 
  
4. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา ได้ค้นพบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1.) จุดเด่น 
   นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ ครู และผู้ปกครอง อ่อนน้อมถ่อมตน มี
ระเบียบวินัยดี รักการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ เป็น สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม มีจิตส านึก เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย และมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬาสูงมากเป็นพิเศษ โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้มีการ 
จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) วงโยธวาฑิต ประจ าโรงเรียน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เป็นที่
ภาคภูมิใจแก่นักเรียนและครู ผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง   

2.) จุดควรพัฒนา 
  1. ควรฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน เล็งเห็นความส าคัญของการ เรียน สนใจและเอาใจ 

ใส่การเรียนมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนยังขาดความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียน  
  2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี

ติสมเหตุสมผล ดีขึ้น ซึ่งควรหาวิธีการท าให้ยั่งยืน  
  3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองเริ่มดีขึ้น 

ซึ่งควรหาวิธีการท าให้ยั่งยืน 
 
4.2 ด้านการจัดการศึกษา 

  1.) จุดเด่น 
   1. บุคลากรด้านผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ และมีความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมท า ในการจัดการศึกษาให้ ได้มาตรฐานตามคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนด ครูที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอ้ืออาทร ต่อนักเรียนให้ความส าคัญการท า
หน้าที่ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยังมีบุคลากรที่มี ความสามารถด้านดนตรีและกีฬา สามารถ
ส่งเสริม พัฒนาการของผู้เรียนในเรื่องดนตรี และกีฬา เต็ม ศักยภาพของผู้เรียน 
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 2.โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนทุก ขั้นตอน และมีการพัฒนา 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
    3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ร่มรื่นสวยงาม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายเพียงพอต่อการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สนามกีฬา สวนเกษตรของโรงเรียน  
 

4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร และมีการบริหารอย่าง เป็นระบบ ครบ 
วงจร โดยใช้หลัก PDCA ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการท างานแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้มีบทบาทหน้าที่ จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนด้วยดีมาตลอด 
 

2.) จุดควรพัฒนา 
1. ครูใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัยในชั้น เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

แต่ควรจัดท าสื่อคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมให้มากขึ้น และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 
2. ต้องพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

และมีการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
3. ควรส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 

ในโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและครู  
4.3 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  1.) จุดเด่น 
  ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาขา และเพียงพอในการ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียน 
  2.) จุดควรพัฒนา 
  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกให้เพ่ิมข้ึนและยั่งยืน 
 
 4.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
  1.) จุดเด่น 

โรงเรียนมีการจัดองค์กร / โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของสถานศึกษา มีการก าหนดอัตลักษณ์ สถานศึกษา มีแผนการปฏิบัติการ มีการปฏิบัติตามแผน ติดตาม
ประเมินผล และส่งเสริมการ ท างานเป็นทีม  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอในการส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ แหล่งเรียนรู้   
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2.) จุดควรพัฒนา 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาในรูปแบบที่ 

หลากหลาย เช่น ปูายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เสียงตาม สายเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาให้ยั่งยืน 
 

4.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
  1.) จุดเด่น 
   โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติสถานศึกษา ก าหนดเปูาหมาย กิจกรรม พิเศษตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน  

2.) จุดควรพัฒนา  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษให้หลากหลาย และ เน้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วน 

ร่วม และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 

5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ด้านผู้เรียน 
1) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ให้ดีขึ้น 

กว่าเดิม โดยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
เล็งเห็นความส าคัญของการเรียน สนใจและเอาใจใส่การเรียนมาก ขึ้น  
  2) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านคิดอย่างเป็นระบบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กิจกรรม วิธีการที่หลากหลาย  
  3) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ รักการอ่าน และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
  4) ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์  
  5) ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการยอมรับความคิดและ วัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
จิตส านึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเห็น คุณค่าในภูมิปัญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   

6) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานในการท างานร่วมกับ ผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น  
7) ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนออกก าลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ร่วม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา นันทนาการ และห่างไกลยาเสพติด 
2. ด้านครู 
1) ส่งเสริมพัฒนาให้ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้น เรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1.1) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวิชาที่สอน   
1.2) ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการสอน โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1.3) ด ารงไว้ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
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2) ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถยิ่งข้ึนในเรื่องต่อไปนี้  
2.1) ผลิตและการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 

สื่อคอมพิวเตอร์ การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็น ระบบคิดสร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

3. ด้านผู้บริหาร 
  1) พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ อินเทอร์เน็ตและ
การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E- mail ) ทั้งการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ พัฒนาตนเอง และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ครู ติดตาม เอาใจ
ใส่นักเรียนที่ขาดความพร้อมและมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ เพื่อลดจ านวนนักเรียน ที่ติด 0,ร,มส และให้จบ
การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด   

3)ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ครูเพ่ือเตรียมความ พร้อมการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559 ด้วยความมั่นใจ ให้ครูสื่อสารกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ตามความ
เหมาะสมทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และในชีวิตประจ าวัน  

  4) ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการ 
บูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าศูนย์สาธิตและแหล่ง เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมทั้งใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

  5) ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการ PDCA และ
ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกท่ี เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการศึกษา อันได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชมรมศิษย์เก่า มูลนิธิ
การศึกษาปทุมพิทยาคม และองค์กรภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ 

  6) ส่งเสริมพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อ การเรียนรู้
เพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีและ คอมพิวเตอร์  

  7) ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ และ การ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ชัดเจน 
 2. น าผลการประเมินต่างๆ มาพัฒนาแนวการจัดการศึกษาและนโยบายของโรงเรียนให้มากข้ึน 
 3. ก าหนดให้มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมิน อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนการสอน และด้าน
นโยบายของโรงเรียน 
 4. ก าหนดให้ครูมีการพัฒนา นวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 5. น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ระบบสื่อสาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีสอดคล้องกับของโรงเรียน 
 7. ด าเนินการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้รูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8. การด าเนินการของโรงเรียนควรก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการและประเมิน
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 


