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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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ค าน า 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  เม่ือวนัท่ี 

๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร

และพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล 

ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกดั ให้สามารถจดัการศึกษาไดมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว ้และ

ในการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท างานงานประจ าปี เสนอต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อส านกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์  สังกดัเทศบาลเมืองปากพนงั  ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบร้อยแลว้ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ีมา

เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
         โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง  หน้า 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

สถานศึกษา 
2๐ 

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕๘ 
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 1๕๐ 
ภาคผนวก ๑๕๖ 
รายชื่อคณะท างาน  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดวัดศรีสมบูรณ์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงใน
ตาราง สรุปผลได้ดังนี ้
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๔.๕q ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๔.๕๐ ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔.๐๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๐๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

๔.๕๐ ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๔.00 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๕๐ ดีเยีย่ม 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ๔.๕๐ ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ๕.00 ดีเยีย่ม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๖๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๔.๖๐ มีคุณภาพระดับ  ได้มาตรฐาน 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช ่

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช ่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช ่

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่  1 

ข้อมูลทั่วไปทางการศึกษา 
1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์     ตั้งอยู่เลขที่  105 ถนนศรีสมบูรณ์    อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์    80140โทรศัพท์    075-443018 โทรสาร 075-443018 
1.2สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองปากพนังอ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.3เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ – 

ประวัติของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง   กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย   ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2479   เป็นโรงเรียนประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง  ได้รับ
ความอุปการะจาก พระสมุห์เจิม  อชิโต  เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์  โดยให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็น
สถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  10,000  บาท(หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 
และได้รับเงินบริจาคสมทบจากประชาชนอีกส่วนหนึ่ง  ท าการก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ตอม่อคอนกรีต 
หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์  แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  เพราะขาดงบประมาณ  จึงอยู่ในสภาพค้างคา 
โรงเรียนใช้เป็นสถานที่เรียนไปก่อน 
  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2505  เกิดมหาวาตภัยที่ภาคใต ้ อาคารถูกลมพัดได้รับความเสยีหายอย่างหนัก   
ใช้เป็นสถานที่เรียนไม่ได้  ต้องน านักเรียนไปอาศัยเรียนใต้กุฏิ  และศาลาการเปรียญไปก่อนชั่วคราว 
  พ.ศ. 2506 ทางราชการได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าเป็นเงิน  13,200 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)    เมื่อซ่อมแซมเสร็จ    (แต่ไม่เรียบร้อยเพราะขาดเพดานและฝาผนัง)   
 จึงได้ใช้เป็นสถานที่เรียนต่อมา  ปจัจุบันอาคารหลังนี้ทางเทศบาลไดอ้นุญาตให้จ าหน่ายเมื่อปีพ.ศ. 2538 
  2516   ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล     สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  มาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 พ.ศ. 2520   โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แต่เนื่องจากขาดสถานที่เรียน  
จึงไปขอใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวไปก่อน 
 พ.ศ. 2523  เทศบาลได้ของบประมาณจากทางส่วนกลางจัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น 
 กว้าง  9.50  เมตร  ยาว  31.50  เมตร  มี  6  ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง  งบประมาณ  1,200,000 
บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 พ.ศ. 2532  นายบ ารุง  ลิ่มพาณิชย์ ได้เกษียณอายุราชการ  เทศบาลได้แต่งตั้งนายสมหมาย เรืองรัตน ์มารักษาการ
แทน  และได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532 
 พ.ศ. 2536  ส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรร 
งบประมาณจ านวน 2,313,000  บาท(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)ก่อสร้างอาคารเรียน 
คอนกรีต  2  ชั้น  6  ห้องเรียน  และเริ่มใช้เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
 พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลเมืองปากพนัง  โดยมติของคณะเทศมนตรี  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีสมบูรณ์  ได้เปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล  มีจ านวน 
นักเรียนครั้งแรก  35 คน 
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 พ.ศ. 2540  ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดสรร 
งบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ สน.ศท. 4/12 ได้เปิดใช้เมื่อวันที่24เมษายน พ.ศ. 
2541 
 พ.ศ. 2547  จัดสร้างโรงอาหาร  ขนาดกว้าง  10  เมตร  ยาว  25 เมตร  งบประมาณ  490,000
บาท(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  เปิดใช้เมื่อวันที่  10พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 
 พ.ศ. 2547  จัดสร้างโรงฝึกงาน  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  15  เมตร งบประมาณ80,000  บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) จากเงินทอดผา้ป่าสามัคคี6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เปิดใชเ้มื่อวันที่10 พฤษภาคม 2547 

พ.ศ 2532  นายบ ารุง  ลิ่มพาณิชย์  ได้เกษียณอายุราชการ เทศบาลได้แต่งตั้งนายสมหมาย  เรือง
รัตน์  มารักษาการแทนและได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2533   

พ.ศ. 2536  ส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรร
งบประมาณ จ านวน  2,313,000  บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียน
คอนกรีต 2 ชั้น 6  ห้องเรียนและเริ่มใช้เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2539  ทางเทศบาลเมืองปากพนัง  โดยมติของคณะเทศมนตรี  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสมบูรณ์  ได้เปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษา ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล  มีจ านวน
นักเรียนครั้งแรก  35  คน 

พ.ศ. 2540  ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ได้จัดสรร
งบประมาณสร้าง 

อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ สน.ศท.4/12  ได้เปิดใช้เมื่อวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2541 
พ.ศ. 2547  จัดสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 10  เมตร  ยาว 25  เมตร  งบประมาณ 490,000  

บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เปิดใช้เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2547 
พ.ศ. 2547  จัดสร้างโรงฝึกงาน  ขนาด 6  เมตร ยาว  15  เมตร  งบประมาณ  80,000  บาท 

(แปดหมื่นบาทถ้วน)  จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี 6  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546  เปิดใช้เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547 

 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.1ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย     ละอองศิริวงศ์   ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 0816076727 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่   1เดือน   เมษายน พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน 
 
2.2นายจิรวุธ  บุญราษฎร์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 0833977280 
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายชวลิต  แก้วเก้า 48 17 ครู ชนพ. ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาพล
ศึกษา 

80 

2 นายจิรวัฒน์  นาคสง 39 10 ครู ชน ค.อ.ม. เทคโนโลยี่
คอมพิวเตอร ์

การงาน
อาชีพ 

๑๓๓ 

3 นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ 34 6 ครู . ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 120 

4 นางสาวพิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์ 39 11 ครู . บธ.ม. บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 112 

5 นางสาวเรวดี  เถาสุด 36 ๑๐ ครู ชน. ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 96 

6 นางเพียงใจ  วงศ์กระจ่าง 38 11 คร ู กศบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 96 

7 นายสมศักดิ์  แสงจันทร ์ 46 8 คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 80 

8 นางสาวกัลยาณี  ยังอุ่น 53 21 ครู ชนพ. คบ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย 104 

9 นายสุนทร  พัดทว ี 35 10 ครู ชน. ศศ.บ. ดนตร ี ดนตร ี 104 
10 นางอัญชลี  จันทร์นุเคราะห ์ 39 7 ครู ชน. ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
ศิลปะ ๖๓ 

11 นางนลินรัตน์  ภาโอภาส 46 11 ครู ชน. ค.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

การงาน
อาชีพ 

๙๘ 

12 นางพชิญ์สุดา  เหมทานนท์ 43 19 ครู ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 112 
13 นายเจรญิ  เกิดทอง 44 10 ครู ชน. พธ.บ. พุทธศาสตร ์ สังคมศึกษา ๘๐ 
14 นางปัณชญา  สุมงคล 48 10 ครู ชน. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 128 
15 นางอมรศรี  ด าชุม 43 10 ครู ชน. ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
การงาน 96 

16 นายเสถียร  เพ็งเพชร 52 ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. บริหารธรุกิจ การงาน 80 
17 นางสาวป.ประภา  ประภาพันธ์ 30 ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
การงาน 80 
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3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวสโรชา  สังขนิตย ์ 27 4 ศ.ษ.บ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/
เพิ่มเตมิ 

เทศบาล 

 3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ต าแหน่ง 

วุฒิ สาขา 
ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางธัญญลักษณ์ คงศรีนวล 38 บุคลากร
สนับสนุนการ

สอน 

ศศ.บ. บริหารธรุกิจ 
การจัดการ 

ธุรการ กรมส่งเสรมิฯ 

๒ นายขจร  เอมเอก 47 นักการ ม.6  ภารโรง เทศบาล 
4 นางอาภรณ์  ปรดีาศักดิ ์ 46 แม่ครัว ป.6  แม่ครัว เทศบาล 
        

 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   1  1 
- รองผู้อ านวยการ   1  1 

รวม   2  2 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  ๙ 7  17 
- พนักงานจ้าง(สอน)  1   1 
- อ่ืนๆ (ระบุ)      

รวม  ๑๐ 7  ๑๗ 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 1   1 

- พนักงานจ้างทั่วไป 2    2 
- ลูกจ้างประจ า    2    2 
- อ่ืนๆ (ระบุ)      

รวม 4 1   5 
รวมทั้งสิ้น 4 12 9  24 

 

  
   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              จ านวน๓ คน คิดเป็นร้อยละ16.70 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           จ านวน3คน คิดเป็นร้อยละ16.70 
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 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน   1คน คิดเป็นร้อยละ    5.60 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน   2คน คิดเป็นร้อยละ11.20 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน   1คน คิดเป็นร้อยละ5.60 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน   2คน คิดเป็นร้อยละ11.20 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน   5คน คิดเป็นร้อยละ  27.80 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน   1คน คิดเป็นร้อยละ5.60 
  รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน18คน 
(ครู 1  คน   =>2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ) 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  จ านวน๑๘ คน  คิดเป็นร้อยละ100% 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  จ านวน-    คน  คิดเป็นร้อยละ- 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ12ชั่วโมง : สัปดาห์   
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 142คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  ม.๑ 2 ๓๓ ๑๖ ๔๙  

  ม.๒ 2 ๓๔ ๑๘ ๕๒  

  ม.๓ 2 ๒๙ ๒๒ ๕๑  

รวม 6 ๙๖ ๕๖ ๑๕๒  

รวมทั้งสิ้น 6 ๙๖ ๕๖ ๑๕๒  

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน-คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ๗ :๑เป็นไปตามเกณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 



๗ 

 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๑๔๔ ๙๕.๐๐ 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑๕๒ 100 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษา (ม.3) ๔๖ ๘๖.๖๗ 
๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา

และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 
๑๕๒ 100 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑๕๒ 100 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑๕๒ 100 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
๑๕๒ ๑๐๐ 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๑๕๒ ๑๐๐ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่
ก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕๒ ๑๐๐ 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕๒ ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕๒ ๑๐๐ 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕๒ ๑๐๐ 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยี ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕๒ ๑๐๐ 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
  
 
 
 



๘ 

 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 3  หลัง 
๒. โรงฝึกงาน 1หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม 2  หลัง 
๔. เรือนเพาะช า 1  หลัง 
๕. ห้องสมุด 1  หลัง 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2557  (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
8. รายได้อ่ืน ๆ 

๓๑,๕๐๐๙๖- 
- 

๒๕,๐๐๐ 
๖๒๑ 

- 
 
- 
 
 

๕,๘๗๙.๙๖ 

 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ 
สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอง 

๓,๒๑๒,๐๙๕.๙๖ 
 

๙๕๐.๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน, 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา,  
ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุด 
โรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน,  
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา,  
ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน, ในการ 
ซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

๑,๐๘๙,๖๐๐ 
 

๕๑๙,๑๐๐ 

๑,๐๘๙,๖๐๐ 
 

๕๐๙,๕๐๐ 
 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

๕๗๐,๕๐๐ 
 
 
 

๑๑๕,๕๐๐ 

๔๘๗,๒๖๐.๘๐ 
 
 
 

๗๒,๗๓๙.๒๐ 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๑,๑๙๐,๙๙๕ 
 

๕๒๕,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๖๘,๙๔๐ 

๑๒๗,๔๒๔ 
๖๓,๙๘๗ 

๑๓๔,๐๙๖ 

๑,๐๔๘,๔๖๖.๙๖ 
 

๕๒๖,๙๗๔.๗๒ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๖๗,๕๐๐ 

๑๒๔,๖๗๕.๖๐ 
๖๐,๘๒๐ 

๑๑๘,๔๙๖.๖๗ 
ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ)   

รวม ๓,๒๑๒,๐๙๔๙๖  
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ
ล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน๖๐๙,๙๒๑.๙๔บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 255๘  จ านวน๑,๔๓๐,๐๗๐.๘๖บาท 
 
 



๑๐ 

 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการท าขนมลาของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประชากรประมาณ 860 196 ครัวเรือน (จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)  
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ชุมชนศรีสมบูรณ์ ชุมชนนาควารี  ชุมชนคงคาสวัสดิ์,ชุมชนสินสืบ
สุข,ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนบ้านล่าง วัดคงคาสวัสดิ์  อาชีพหลักของชุมชน คือ ประมง รับจ้างประมง ค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป รับราชการ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการ
แห่หมรับเดือนสิบ 

 7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ   อาชีพหลัก คือ  รับจ้าง  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา  พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๗๒,๐๐๐  บาทและรายได้บุคล
เฉลี่ย ๖,๐๐๐ บาท/เดือน 

 7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 

โรงเรียนได้รับการดูแลการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือเทศบาลเมืองปากพนัง  ซึ่ง
เป็นการบริหารงานที่ใกล้ชิดและบริหารงานสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  สามารถ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัด ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และตั้งอยู่
ในท าเลที่ปลอดจากอบายมุขคือตั้งอยู่ติดกับวัดศรีสมบูรณ์  จึงเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนที่จะได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาทั้งด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมศ. 
 ข้อจ ากัด 
 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและมีฐานะค่อนข้างยากจน  ไม่มีเวลาได้ให้การ
ส่งเสริมดูแลนักเรียนได้อย่างปกติทั่วไป  จึงเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะบริหารจัดการ ในทุกด้าน เพ่ือให้
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข   
นักเรียนส่วนใหญ่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม พุทธศักราช ๒๕46โดยโรงเรียน
ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 8.2  ระดับมัธยมศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับ มัธยมศกึษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 880 880 880 
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
®ประวตัิศาสตร ์
®ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
®หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
®ภูมิศาสตร ์
®เศรษฐศาสตร ์

160 (4นก.) 
40 (1นก.) 

 
120 (3นก.) 

160 (4นก.) 
40 (1นก.) 

 
120 (3นก.) 

160 (4นก.) 
40 (1นก.) 

 
120 (3นก.) 

สุขศึกษาและพาลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
● รายวิชาเพิ่มเติม 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 
คอมพิวเตอร์ (บังคับเลือก) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
หน้าที่พลเมือง(บังคับเลือก) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 

อาเซียนศึกษา(บังคับเลือก) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น (เลือกเสรี) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ1,120  ชั่วโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมศิลปะ  ทักษะ

การอ่าน  

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 150 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 6,500 เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน2ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 1เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย40 คน 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้
บริการ เฉลี่ย20คน ต่อปี  

 



๑๒ 

 

9.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 7  ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 2 ห้อง 
3) ห้องศิลปะ จ านวน   1 ห้อง 
4) ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1   ห้อง 
5) ห้องสังคมศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    1  ห้อง 
6) ห้องภาษาไทย จ านวน    1 ห้อง 
7) ห้องคณิตศาสตร์ จ านวน    1 ห้อง 
8) ห้องภาษาอังกฤษ จ านวน    1 ห้อง  
9) ห้องการงานอาชีพ จ านวน    1 ห้อง  
10) ห้องธุรการ จ านวน    1 ห้อง 
11) ห้องผู้อ านวยการ จ านวน    1 ห้อง 
12) ห้องวิชาการ จ านวน    1 ห้อง 
13) ห้องสารสนเทศ จ านวน    1 ห้อง 

 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  31  เครื่อง   
 
 9.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. ห้องสมุด 5,000 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ๖,๗๘๓ 
3 ห้องวิทยาศาสตร์ ๗๒๐ 
4 ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ๓๖๐ 
5 ห้องสังคมศึกษา ๓๐๐ 
6 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๗๒๐ 
7 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 250 
8 ห้องอาเซียนศึกษา 130 

  



๑๓ 

 

 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. วัดศรีสมบูรณ์ ๑๒ 
2 ป่าชายเลนปากน้ าปากพนัง ๓ 
3 ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ ๓ 
4 พระต าหนักประทับแรม ๓ 
5 สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง ๕ 
6 สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ 1 
7 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช 2 
8 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ๐ 
9 หมู่บ้านขนมลาหอยราก 10 

10 ห้องสมุดประจ าอ าเภอปากพนัง ๐ 
11 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ๐ 

 
  9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน  

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

1 นางอนงค์นาถ  นาคสิงห์ วิธีการท าขนมลาบ้านหอยราก 2 

2 นางสุนีย์  เกิดเดช หมอนวดแผนโบราณ 1 

3 นางถวิล  กันยะติ วิธีการท าขนมลาแผนโบราณ ขนบประเพณี
เดือนสิบ 

1 

4 นายวิเชียร  ศรีวารินทร์ พิธีกรรมทางศาสนา 1 

5 นายอุกฤษ  เพ็งเพชร ด้านคอมพิวเตอร์ 1 

6 นายธันย์พศุตม์  กลีบสมุทร วิทยากรดนตรี 1 

7 พระสมุห์ชนนอชิจิตโต 
วัดศรีสมบูรณ์ 
พระครูเกษมสุธรรมวัฒน์ 
วัดสุชาโต 
พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร 
วัดสองพ่ีน้อง 

 
 
บรรยายธรรมะ/พระพุทธศาสนา/ศีลธรรม 

1 
 

1 
 

1 

 



๑๔ 

 

10. ข้อมูลเกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่ส าคัญของสถานศึกษา 
 10.1เกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่ส าคัญของสถานศึกษา 
  - รางวลัเหรยีญทองแดงการประกวดวงโยธวาฑิต ระดับภาคใต้  กรมพลศึกษา ปี ๒๕๕๙   ณ  จังหวดัภูเก็ต 
                             -  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันนาฏมวยไทย  ระดับจังหวดันครศรธีรรมราช    
                            -   รางวลัเหรยีญทองการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคใต ้ คือ ๑. การประกวดงานใบตอง ๒. การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ๓. การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี  ๔. อ่านบทร้อยกรอง ๕.การประดิษฐ์ของเหลือใช้จากวัสดุ 
                   -   รางวลัเหรยีญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาคใต้  คือ ๑.การประกวดแกะสลักผลไม้  ๒.การเขียนเรียงความ ๓. คัดลายมอืภาษาไทย ๔. ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ๕. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
                   - -   รางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดกรมสง่เสริมการปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับภาคใต้  คือ ๑. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   
 10.2  การเข้าร่วมโครงการน าร่องหรือโครงการทดลองต่าง ๆ 
 -โครงการเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ  (อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย) 
  
 ๑๐.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการวันขนมลา - เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและชุมชนศรีสมบูรณ์ 

- เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
ชุมชน มีความภาคภูมิใจ
อาชีพในท้องถิ่น 
 

-จัดการประกวดขนม
ลาในชุมชน                 
-  จัดนิทรรศการขนม
ลา                              
- จ าหน่ายขนมลาใน
ราคาท่ีถูก                                   

 

 

นักเรียนและชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านดนตรีสากลสู่
อัจฉริยภาพ 

- เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านดนตรีสากล 

- จัดซื้อเครื่องดนตรี 
ให้พอเพียง 

- จัดการเรียนการสอน
ด้านดนตรีกับ
นักเรียนทุกคน 

นักเรียนร้อยละ  80
มีทักษะกระบวนการ
ด้านดนตรี 
 

 
๑๐.๓โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได้แก่ 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรม ดังนี้ 
-  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  1 

ครั้ง 
     ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างจิตส านึกและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

มีกิจกรรม ดังนี้ 
- จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
- ยกปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ 
- เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาดังนี้วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา 

     ๓.โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  มีกิจกรรมดังนี้ 
        -  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ 
        -  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะทางด้านกีฬา ดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป์ 
สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และโครงการพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 
        ๑. สถานศึกษาได้วางแผนจัดท าโครงการขับเคลื่อนโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
และโครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
         ๒. ด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา และขอความร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วย
ขับเคลื่อนโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
ก าหนด 
         ๓. จัดแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานโครงการ น าไปด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการที่ก าหนดตามขั้นตอน
การด าเนินงาน 
         ๔. สถานศึกษามอบหมายให้บุคลากรครูทุกคนได้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเป็นระยะๆ ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและกิจกรรม 
         ๕. สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และ
สรุปสิ้นปีการศึกษา  



๑๖ 

 

         ๖. จัดท าการสรุปรายงานโครงการ และรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 
 
๑๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๔.00 ดมีาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๔.00 ดมีาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.00 ดมีาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.00 ดเียีย่ม 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

๔.00 ดมีาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน ๕.00 ดเียีย่ม 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.00 ด ี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ๕.00 ดเียีย่ม 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ๕.00 ดเียีย่ม - 

มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

๕.00 ดเียีย่ม ได้มาตรฐาน 

 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑)สถานศึกษาควรก าหนดแผนงานในด้านการพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบดูแลช่วยเหลือที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๒)ผู้เรียนควรได้รับการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลสุขภาพอนามัย การเลือก

รับประทานอาหารที่เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการส ารวจ ชนิด ประเภทของอาหาร เครื่องปรุงรส
ที่มีจ าหน่ายในร้านค้าชุมชน ให้เห็นถึงผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่ได้รับจากอาหารแต่ละประเภทในรูปของ
การเรียนรู้แบบโครงงานส ารวจ ที่สามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

๓)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าบันทึกความดี 
ความรู้สึกและคุณค่าจากการท าความดี และการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การจักสาน การตัดผมเพ่ือการประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมจากการเรียน และ
การบริโภคเพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า และความส าคัญของอาชีพอีกเขนงหนึ่ง รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนด
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมภายนอกและภายในสถานศึกษา ที่เกิดจากการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย
และการด าเนินงานของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ช่วยคอยก ากับดูแล และควรมีการมอบเกียรติบัตรยกย่อง
ชมเชยผู้ที่ท าความดีในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

๔)ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม กระตุ้นให้เป็นผู้ที่มีความสนใจ ใฝ่รู้ โดยสอดแทรกกิจกรรมการสืบค้น
การส ารวจ หรือการเสาะแสวงหาแนวคิดวิธีการในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง การหาแนวทาง 
หรือวิธีการในการบริหารจัดการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล 
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกกระบวนการ ที่เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสาะแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล สังเกต ส ารวจ วางแผนการเรียนรู้
และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ หรือการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเสวงหาความรู้ที่ตน
สนใจจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกกว้างด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากใบงาน ใบวามรู้ ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้จากการอ่าน การสืบค้น การทดลอง และควรมีการจัดหนังสือนอกเวลา
ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนได้อ่านเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

๕)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การท าบันทึกการอ่าน การเขียนเรียงความ การวิเคราะห์
บทความ วิเคราะห์ข่าว และการพัฒนาด้านการคิด การปรับตัวเข้ากับสังคมของผู้เรียนในมิติต่างๆ ให้มีวิธีคิด มี
การวางแผนที่ดี สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เลือกแนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติที่มีเหตุผล 
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกกระบวนการ มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีการ
ทดลองการฝึกท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) การท าโครงการงานที่หลากหลาย เช่น โครงงานประดิษฐ์ 
โครงงานส ารวจ เป็นต้น ตลอดจนใช้ผลจากการทดสอบสมรรถนะส าคัญที่ครอบคลุมพฤติกรรมความสามารถที่
จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น โดยการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความชัดเจน ก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ



๑๘ 

 

เป้าหมาย การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ มีการวัดผล ประเมินผลที่ชัดเจน รัดกุมในทุก
ระยะของหน่วยการเรียนรู้ ใช้ผลการประเมินการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนเป็นข้อมูลของการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง น าสภาพปัญหา ข้อค้นพบ และความต้องการมาบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อตัวผู้เรียนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม น าแบบทดสอบ หรือ
แบบฝึกที่เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
รวมทั้งการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้ภายใน
เครือข่ายโรงเรียนหรือการเข้าค่ายวิชาการ และการพัฒนาหรือจัดหาแบบทดสอบ แบบฝึกที่มีการแก้ปัญห า
โจทย์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

๗)สถานศึกษาควรจัดให้มีเครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผลที่ก าหนดขอบเขต กรอบ และตัวชี้วัด
ที่สามารถระบุถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความชัดเจน เช่น พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่เป็นรูปธรรม
ความสม่ าเสมอของการปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นต้น รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อค้นพบ ประมวลผลเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาต่อไป 

๙)สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในวงกว้างให้เกิดการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อเทคโนโลยีที่มี
อยู่ในปัจจุบัน การจัดท าวารสารสัมพันธ์ โดยก าหนดกรอบ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาที่มี
ความเหมาะสมกับการจัดการศึกษา และมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

๑๐)สถานศึกษาควรสนับสนุนการสอนแบบโครงงานและการใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี 
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑)สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
๒)สถานศึกษาควรน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์ ก าหนดแผนปฏิบัติให้ตรงเป้าหมายโดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และพัฒนาการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน 

๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบครบวงจร ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการ
ตรวจสอบขั้นตอนการท างาน และประเมินผลที่ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เน้นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นรายบุคคลที่สามารถระบุ หรือแยกแยะ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สื่อ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร รวมทั้งการตรวจสอบขั้นตอนการท างานแบะ
ปะเมินผลที่ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนงาน และควรพัฒนาแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา



๑๙ 

 

สาระวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพของแบบทดสอบ หรือแบบฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้อย่าเหมาะสม เพ่ิมความซับซ้อนของการแก้ปัญหาโจทย์ให้มากขึ้น 
มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียน 

๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจแบบเข้มในเรื่องการท าแผนของสถานศึกษา
ทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนระยะสั้น) แผนกลยุทธ์(แผนระยะยาว) และการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) โดยส่งครูไปอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นหรือเชิญวิทยากร
มาให้การอบรมตามความเหมาะสม 
 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษามีผลงานดีเด่น คือ ดนตรี (ดุริยางค์) กีฬา (ฟุตซอล) ศิลปะ การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
(ประดิษฐ์ใบตอง ร้อยมาลัย การอ่านบทร้อยกรอง) 
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ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   ๔ ฝ่ายโดยแบ่งเป็น ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายแผนและงบประมาณ  ฝ่ายบุคลากร  และฝ่ายบริหารงานทั่วไปผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วมภายใต้ข้อก าหนดทรัพยากรการบริหาร เวลา กฎหมายและข้อระเบียบ
ต่างๆ ที่สถานศึกษาปฏิบัติอยู่  โดยใช้แนวทางในการบริหารงานตามหลักทฤษฎีกระบวนการบริหาร 7 ประการ 
คือ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นการวางโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตามล าดับ
ก่อนหลัง  ก าหนดวางแนวทางวิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นๆ  ก่อนลงมือ
ปฏิบัติพร้อมระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การจัดระเบียบงาน (Organizing) เป็นการจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงการของการบริหารองค์กร โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนด
ลักษณะและวิธีการติดต่องานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป 

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) เป็นการบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล   การใช้บุคลากรให้เหมาะ
กับงาน การปฐมนิเทศให้รู้จักคน ให้รู้จักงานและรู้ธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร  การมอบหมายงาน  
บ ารุงรักษาบุคลากร ให้ก าลังใจและขวัญในการท างาน การพัฒนา  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารั บการ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานการให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  การนิเทศงาน  

4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing)เป็นการใช้อ านาจหน้าที่วินิจฉัยสั่งการหลังจากได้วิเคราะห์และพิจารณา
งานโดยรอบคอบแล้ว รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ ในฐานะผู้บริหาร 

5. การประสานงาน (Coordinating)เป็นการประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ หรือ
ต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการขัดแย้งกันสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อกัน  

6. การรายงาน  ( Reporting)  เป็นการเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting)  เป็นการจัดสรร ท างบประมาณการเงิน  การวางแผนหรือ

โครงการในการใช้จ่ายเงิน  การจัดท าบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินหรือตรวจสอบบัญชี
โดยรอบคอบและรัดกุม   ต้องยึดถือระเบียบเป็นส าคัญ   ซื่อสัตย์ สุจริต  มี หลักฐานการเบิก – 
จ่ายเงินอย่างถูกข้ันตอน  
การปฏิบัติงานนั้นต้องท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์การท างานแบบ

มีส่วนร่วม  คือ  การให้สมาชิกหรือผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมาย 
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแบ่งงานให้แต่ละคน
รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามความรู้ช่วยคิด ช่วยท า ช่วยหาทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานดีขึ้นการท างานเป็นทีม
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เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะช่วยให้การท างานง่าย สะดวก รวดเร็ว  โดยองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จได้เกิดจากความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน  ก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  มีไมตรี
จิตที่ดีต่อกันซึ่งจะช่วยให้การท างานก้าวหน้าประสบความส าเร็จสูงสุด 

 

การสร้างระบบงานที่ดีนั้นจะต้องมีการวางแผนจัดการองค์กรอย่างมีระบบตามโครงสร้างการบริหาร  

ซ่ึงประกอบด้วย ๔ ฝ่าย  ๖  งาน มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามกรอบขอบข่ายของงานอย่างชัดเจน
ตามความรู้ความสามารถ  ปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ยึดหลักการวางคนให้
เหมาะกับงาน( Put  the  right  man  in  the  right  job.)มีการติดตาม ประเมินผล  ซ่ึงใช้หลักการ ดังนี้ 

๑.  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานร่วมสมัย อันจะละเลยข้อหนึ่ง
ข้อใดไปไม่ได้  ได้แก่ 

 -    หลักนิติธรรม 
 -   หลักคุณธรรม 
 -   หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 -   หลักความมีส่วนร่วม 
 -   หลักความรับผิดชอบ 
 -   หลักความคุ้มค่า 
๒.   การบริหารจัดการที่ดี  ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการสามารถมองภาพงาน

ได้ตลอดแนว  คือรู้จักจุดเริ่มต้นของงานและจุดสุดท้ายของงาน  และรู้จักก าหนดกลยุทธ์ในการ
ท างานสู้ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริหารแล้วได้ทั้งงาน  ได้ทั้งคน  หมายความว่า 
“งานบรรลุผล คนก็เป็นสุข”  ได้ก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการที่ดีที่ต้องการบรรลุผล  ๗  
ประการ  คือ 

 -   เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ 
 -   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสถานศึกษา 
 -   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของสถานศึกษา 
 -   ไม่มีขัน้ตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 -  มีการปรับปรุงภารกิจของสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 -   ผู้เรียนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 -  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวัฒนชัย   ละอองศิริวงศ์ 
 

ผูอ้  านวยกากรสถานศึกษา 

นายสมหมาย    เรืองรัตน์ 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายจิรวุธ   บุญราษฎร ์

 

งานวิชาการ 

นางเพียงใจ  วงศ์กระจ่าง 

(หัวหน้า) 
 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

 นายเจรญิ  เกิดทอง 
(หัวหน้า) 

 

 

งานบริหารงานบุคลากร 

นายจิรวัฒน์   นาคสงค 

(หัวหน้า) 
 

 

งานบริหารงบประมาณ 

นางอมรศรี   ด าชุม 

(หัวหน้า) 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

นักการภารโรง 
 

แม่ครัว 
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  
เป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  
พันธกิจ( Mission) 
  1.  การส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2.  การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีความรู้ทางวิชาการและสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  3.  การส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
  4.  การส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผู้เรียนและรู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.การจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการท างานแบบมีส่วนร่วม 
  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีมนุษย์สัมพันธ์ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

2. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีความรู้ทางด้านวิชาการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนมีทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด   
4. ผู้เรียนแสดงออกในความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

 

ค าขวัญปรัชญาโรงเรียน 
 รักสามัคคี  มีวิชา  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่ธรรมะ  เน้นประชาธิปไตย 
  คติของโรงเรียน 

 

 ปัญญา ว ธเนน เสยโย  ปัญญาเทียว  ประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 

 อัตลักษณ์ 
 มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ 
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             เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าอยู่ 
   
   
 
 

 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 รวงข้าว  5  รวง  กับเคียวเกี่ยวข้าวคู่ 
 รวงข้าว  หมายถึง  อาหารหลักของคนไทย  โดยเฉพาะลุ่มน้ าปากพนัง  ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ า  ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท านาข้าว  หรืออีกนัยหนึ่ง  รวงข้าว 5  รวง  เปรียบเสมือนศีล  5  
ข้อ  ซึ่งเป็นข้อห้ามทางพระพุทธศาสนา  อันจะน ามาเป็นอาหารทางจิตใจ 
 เคียวคู่   หมายถึง  เครื่องมือการเก็บเกี่ยวรวงข้าว  ที่จะน าศีลมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  

  สีประจ าโรงเรียน 
 ม่วง – ขาว 
 ม่วง หมายถึง  สีแห่งความสัมพันธ์  สมานสามัคคี  เกิดจากการผสมระหว่าง สีแดงกับน้ าเงิน 
 สีขาว หมายถึง  ศาสนา  หรือความบริสุทธิ์ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างนักเรยีน ให้มีทักษะการ 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
ด ารงชีวิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค าสอนพุทธศาสนาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.ปลูกจิตส านึก ให้เกิดจิตรอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
 4.ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  
   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี 1.การพัฒนาการเรียนรูเ้พ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดีมีความรู้ 2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน  
ทางด้านวิชาการและศิลปะ ดนตรี กีฬา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตามศักยภาพของตนเอง 3.การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 และตามความถนัดของผู้เรียน  
   
3. . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียน ให้มี 1จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่ม 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานและน าเนอผลงานด้วย  
สร้างสรรค์ผลงาน รู้จักตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล  ความภาคภูมิใจ  
แก้ปัญหา ได้ด้วยความรอบคอบ 3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนในการฝึกปฎิบัติการตัดสินใจอย่างมีเหตุ  
 เหตุผล  
 
 
 



๒๖ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ 1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
มาตรฐานสากลและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามศักยภาพ  
 3จัดรายวิชาและกิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน  
 เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ  
 4.จัดระบบการนิเทศการสอนและน าผลการนิเทศมาปรับปรุง  
   
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1.ส่งเสริมมารยาทไทยความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียน ท้องถิ่น  
นักเรียน ให้มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 2ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน  
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเรียนการสอน  
   
   
   
 
 
 
 

 
 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาของ  1.จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมด้วยการบริหารจัดการโดยใช้ 2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา  
โรงเรียนเป็นฐาน การศึกษาและน าสู่การปฏิบัติจริง  
 3.การจัดท าแผน SBMlDของสถานศึกษา  
   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ 1.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานศึกษาของ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนด สถานศึกษาและการจัดท ารายงานประจ าปี  
   
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณภาพ 1.จัดวางตัวบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถ วุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามการงานได้อย่างมี หรือประสบการตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ  
ประสิทธิภาพ 2.จัดให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือการ  
 พัฒนาร่วมกัน  
 3.ด าเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรประจ าปี  
 และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง  
 ต่อเนื่อง  



๒๘ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ   1ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม  ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ 2จัดระบบการป้องกันให้โรงเรียนปลอดอบายมุขสิ่งเสพติด  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 3จัดระบบสาธารณูปโภค  
   
10.พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ. 1จัดระบบสารสนเทศให้คลอบคลุม  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
   
11.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาให้มีระบบเครือข่าย 1จัดระบบส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 2 จัดกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน  
   
   
   
   
   
 
 
 



๒๙ 

 

 

๓.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบุการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอก การส่งเสริมจุดเด่นและโอกาสการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่น าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 
  จากการทีผู่้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า อีกทั้งคณะครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการเรียนการสอนได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไปโดยเฉพาะการต่อยอดโครงการผลิต
สื่อและประกวดสื่อ ให้เป็นชุดนวัตกรรมเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ส าหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น อีกทั้งยังได้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมต่างๆที่มีสู่สาธารณชนหรือโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อันจะน าไปสู่การพัฒนาครั้งต่อไป ส าหรับผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้รักการท างาน เป็นโอกาสดีที่
จะส่งเสริมและพัฒนาให้เก่ง ดี มีสุข ยิ่งๆข้ึนไป โดยส ารวจความต้องการของผู้เรียนรวมถึงกรรมการสถานศึกษาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นด้านๆดังนี้ 
                 1. ด้านการบริหารการศึกษา โรงเรียนมีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลและการประเมินผลการด าเนินงาน มีการรายงาน และการน าผล
การประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น 
                 2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกคนได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
กระบวนการคิดในทุกวิชา และทุกชั้น วัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนรู้ทุกวิชา โดยมี
การบันทึกไว้ในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และน าผลการสอนที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนามาด าเนินการใบรูปแบบ
การวิจัยในชั้นเรียน 
                  3.  ด้านการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่นการตั้งชมรมโครงการต่างๆ 
เพ่ือใช้เป็นประสบการณ์จ าลอง ให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนรู้ จากการเรียนการสอนมาปฏิบัติจริง ด้วยการคิดริเริ่มโครงการ การ
วางแผน การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากสื่อ เทคโนโลยี โดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และมีการประเมินความก้าวหน้า
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 



๓๐ 

 

 

๔. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 

- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ -นักเรียนระดับมัธยมศึกษา -นักเรียนมีความรัก ความ มฐ.ที ่6 
 ท้องถิ่น ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตอนต้นได้ศึกษาแหล่งเรียน ภาคภูมิในในท้องถิ่น  
  -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น -นักเรียนได้เรียนรู้จาก  
  รักอาชีพในท้องถิ่น อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ประสบการณ์ตรงแล้ว  
  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบ  สามารถปฏิบัติได้ด้วย  
  การณ์ตรง  ตนเอง  
      
2 อบรมนักเรียนจัดท าโครงงาน -เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ -จัดอบรมการจัดท าโครง -นักเรียนมีความรู้ในการ มฐ.ที่ 5 
  แนวทางการจัดท าโครงงาน งานและจัดทัศนศึกษาดูงาน จัดท าโครงงาน  
   พร้อมจัดการประกวดโครง นักเรียนสามารถท า  
   งานของระดับมัธยมศึกษา โครงงานได้  
   ตอนต้นสามารถท า   
   โครงงานได้   

 



๓๑ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ -จัดกิจกรรมการแข่งขัน -นักเรียนกล้าแสดงออก มฐ.ที่ 5 
  แสดงออกในความสามารถของ ทักษะทางวิชาการ ปีละ 1  ด้านวิชาการ  
  งานวิชาการท่ีตนเองถนัด ครั้ง ระดับมัธยมศึกษา -นักเรียนมีความกระตือ  
   ตอนต้น รือร้นในการเรียน  
    -นักเรียนรู้จักการท างาน  
    เป็นทีม  
      
4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน -เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ -จัดให้มีการประกวดผลิต -นักเรียนมีทักษะในการ มฐ.ที่ 5 
  ผลิตสื่อโดยการใช้นวัตกรรม สื่อการสอน ผลิตสื่อและน าสื่อไปใช้  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ -ประกวดการผลิตสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตรง  -นักเรียนมีความภูมิใจใน  
    ผลงานของตนเอง  
      

 



๓๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

5 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ยุวชนการ -เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม -นักเรียนระดับมัธยมศึกษา -นักเรียนได้ใช้แนวคิดใน มฐ.ที่ 5 
 ศึกษา สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่ง ปีที่ 3  ได้รับการฝึกปฏิบัติ การประดิษฐ์สิ่งใหม่  
  ใหม่ๆ  สิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย -นักเรียนรู้จักการวางแผน  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน ปีละ  1  ครั้ง ในการท างานเป็นกลุ่ม  
  การสร้างวัตกรรม  -นักเรียนได้รับประโยชน์  
    ตรงและน าไปใช้ในชีวิต  
    ประจ าวันได้  
    -นักเรียนได้รับประสบ  
    การณ์ตรง  
      
6 ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาดูงาน -นักเรียนมัธยมศึกษาดูงาน -นักเรียนได้รับประสบ มฐ.ที่ 6 
  ด้านวิทยาศาสตร์ ในวันวิทยาศาสตร์ การณ์ตรง  
      
      
      



๓๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

7 ส่งเสริมแววอัจฉริยะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบ -นักเรียนชั้น ม.1-3  ได้
เรียน 

-นักเรียนได้เรียนรู้และมี มฐ.ที่ 5 

  การณ์ตรง พิเศษในวันเสาร์ ตลอดปี ประสบการณ์ตรง  
  -เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก การศึกษา -นักเรียนมีความกระตือ  
  ภายนอก -นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไป รือร้นในการเรียนมากขึ้น  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถาน -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
  กว้างไกล ที่ ปีละ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง การเรียนสูงขึ้น  
   -นักเรียนชั้นม.ต้น ได้เรียน   
   สาระเพ่ิมเติมตามความ   
   สนใจ ตลอดปีการศึกษา   
      
8 ผลิตและสื่อโดยใช้นวัตกรรม -เพ่ือกระต้นให้ครูผลิตสื่อการ -ครูได้รับการอบรมมีความ -ครูผลิตสื่อโดยใช้ มฐ.ที่ 5 
 เพ่ือการศึกษา เรียนการสอนข้ึนใช้เอง ตรง รู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  
  ตามเนื้อหา ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยการใช้นวัตกรรมเพ่ือ -นักเรียนมีความกระตือ  
  การเรียนรู้ การศึกษาอย่างน้อย ปีละ รือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น  
   1  ครั้ง   



๓๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

9 พัฒนาการเรียนการสอนภาษา -เพ่ือให้นักเรียนม.ต้นได้เรียน -จ้างอาจารย์ต่างประเทศ -นักเรียนได้รับประสบ มฐ.ที่ 10 
 ต่างประเทศ เพ่ือการเข้าสู่ รู้ภาษาอังกฤษและน าความรู้ จ านวน  1  อัตรา การณ์ตรง  
 ประชาคมอาเซียน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน -นักเรียนสามารถน าความรู้ -นักเรียนกล้าคิด กล้าท า   
  -นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กล้าพูด  
  เฉพาะหน้าได้ -เตรียมความพร้อมส าหรับ -นักเรียนมีพ้ืนฐานในวิชา  
  -เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเตรียม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษส าหรับเข้า  
  ตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สู่ประชาคมอาเซียน  
      
      
      
      
      
      
      
      



๓๕ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

10 โครงการส่งเสริมทักษะทาง -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความ -เพ่ือจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ -นักเรียนได้รับการพัฒนา มฐ.ที่ 14 
 ด้านกีฬา ดนตรี  นาฎศิลป์ สามารถของนักเรียนในด้าน กีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์  
 และศิลปะ กีฬา ดนตรี ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ และศิลป์  
  และศิลปะให้มีศักยภาพสูงขึ้น  -นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้  
  -เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  เกิดประโยชน์  
  พิเศษของนักเรียนในระดับ  -นักเรียนมีสุนทรียในด้าน  
  ชั้น ม.ต้น  กีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ และ  
  -เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง  ศิลปะ  
  ให้เกิดประโยชน์    
  -เพ่ือส่งเสริมและรักษา    
  วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป    
      
      

 
 



๓๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

11 อบรมคุณธรรม จริยธรรม -เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน -จดัอบรม คุณธรรม  -นักเรียนมีความประพฤติ มฐ.ที่ 9 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธ จริยธรรม นักเรียนชั้น เรียบร้อย มีระเบียบวินัย  
  ศาสนามีค่านิยมที่ดีงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิด มีความโอบออ้มอารี  
  -เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตน ปิดภาคเรียน ที่1 ของ -นักเรียนมีคุณธรรมและ  
  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ปีการศึกษา จริยธรรมน าไปปฏิบัติได้  
  มีระเบียบวินัย  เกิดประโยชน์ตนเองและ  
  -เพ่ือป้องกันปัญหานักเรียน  การด าเนินชีวิต  
  ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด  -นักเรียนมีจิตใจเข้มแข็งเพ่ือ  
  ยาเสพติด  เป็นเกราะป้องกันและห่าง  
    ไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ  
      
      
      

 



๓๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

12 ประชุมสัมมนาผู้ปกครอง -เพ่ือให้ผู้ปกครองทุกคนมีส่วน -จัดประชุมกรรมการเครือ -ผู้ปกครองและนักเรียนทั่ว มฐ.ที ่4 
 เครือข่าย ร่วมดูแลแก้ปัญหานักเรียน ข่าย ผู้ปกครองอย่างน้อย ไปมีความรักเปรียบเสมือน  
  -เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วน ปีละ 1 ครั้ง ก่อกับลูก  
  ร่วมในกิจกรรมโรงเรียน -จัดการประชุมกรรมการ -นักเรียนสามารถปฏิบัติ  
  -เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูมี เครือข่ายผู้ปกครองระดับ ตามกฎ ระเบียบของสถาน  
  ความสามัคคีตลอดจนมีการ โรงเรียน อย่างน้อยปีละ ศึกษาได้  
  ปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม 2  ครั้ง -ผู้ปกครองเข้าใจระบบการ  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีความเคารพ  ศึกษาและกฎระเบียบ  
  นอบน้อมถ่อมตนและมีน้ าใจ  -ผู้ปกครองและครูมีทัศนะ  
  ช่วยเหลือต่อผู้ปกครองของ  คติท่ีดีในแนวทางเดียวกัน  
  เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน    
      
      

 



๓๘ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

13 ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย -เพ่ือให้นักเรียนมีความอ่อน -จัดให้มีการอบรมนักเรียน -นักเรียนรักและเข้าใจ มฐ.ที่ 14 
  น้อมถ่อมตน รู้จักเคารพผู้ใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องเอกลักษณ์ไทย  
  -เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีท าความ -จัดให้มีการประกวด -นักเรียนแสดงความเคารพ  
  เคารพกับบุคลากรต่างๆ เอกลักษณ์ไทย ปีละ 1 ครั้ง กับบุคคลประเภทต่างๆ  
  -เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้  ได้ถูกต้อง  
  นักเรียนรักษ์เอกลักษณ์ไทย  -นักเรียนที่ผ่านกระบวน  
    การขัดเกลาแล้ว สามารถ  
    เข้าสู่สังคมได้อย่างไม่  
    เก้อเขิน  
      
      
      
      

 



๓๙ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

14 ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด -เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนสนใจ -จัดกิจกรรมแข่งขัน -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มฐ.ที ่5 
  ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหา ประกวดเกี่ยวกับความรู้ ใช้ห้องสมุดมากข้ึน  
  ความรู้ รอบตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน -บรรยากาศห้องสมุด  
  -เพ่ือจัดบรรยากาศห้องสมุด จ านวน  280  คน เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้  
  ให้เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้    
      
15 อบรมกลุ่มสาระเรียนรู้ -เพ่ือเพ่ิมทักษะประสบการณ์ -อบรมครูกลุ่มสาระคณิต -ครูมีการพัฒนาตนเอง มี มฐ.ที ่5 
  แก่ครูในการพัฒนาตนเอง วิทย์และภาษาอังกฤษ ได้ ทักษะในการสอนนักเรียน  
   รับการพัฒนาตนเองและ มีทักษะพ้ืนฐานและผล  
   มีทักษะในการสอน สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
      
      
      

 



๔๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

16 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ -เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ -ครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรี -ครูได้รับประสบการณ์ มฐ.ที่ 1 
  แก่ครู สมบูรณ์ อบรมทัศนศึกษา ตรง  
  -เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ดูงานต่างประเทศ -ครูมีความกระตือรือร้นใน  
  แก่ครู  การปฏิบัติงาน  
      
17 การเข้าค่ายทางวิชาการ -เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทาง -จัดค่ายอบรมคณิตศาสตร์ -นักเรียนได้รับประสบ มฐ.ที่ 5 
  ด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษา การณ์  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือ ตอนต้น -นักเรียนมีเจตนคติที่ดีต่อ  
  รือร้น  วิชาคณิตศาสตร์  
  -เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ -จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ -นักเรียนได้รับประสบ  
  พ้ืนฐานทางภาษา นักเรียนมัธยมศึกษา การณ์  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือ ตอนต้น -นักเรียนมีเจตนคติที่ดีต่อ  
  รือร้นทางด้านภาษา  วิชาอังกฤษ  

 



๔๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

  -เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ -จัดค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ -นักเรียนได้รับประสบ  
  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษา การณ์  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีความกระดือ ตอนต้น -นักเรียนมีเจตนาคติที่ดีต่อ  
  รือร้นในวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  
  -เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ -จัดค่ายพักฝึกซ้อมกีฬาแก่ -นักเรียนมีความสุขสนุกกับ  
  ความช านาญทางด้านกีฬา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กีฬา  
   ตอนต้น   
      
18 การส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน -เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างศีล- -จัดกิจกรรมประเพณี  -นักเรียน คณะครู  มฐ.ที่ 6 
  ธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ

คุณ 
ประกวดกระทง ผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน  

  ลักษณะอันพึงประสงค์ใน -วันขึ้นปีใหม่ อนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงามของ  
  ระบบวิถีที่ดีงาม -กิจกรรมประกวดหมรับ ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
   -กิจกรรมประเพณีลากพระ   
   -กิจกรรมทางศาสนา   
   -ท าบุญตักบาตร   



๔๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สนองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

19 การปฐมนิเทศนักเรียน -เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา -นักเรียนมีความรัก ความ มฐ.ที่ 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามัคคีในหมู่คณะ ปีที่ 1 ผูกพันสามัคคี  
  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  -นักเรียนมีความรู้เรื่องกฎ  
  กฎระเบียบวินัยต่างๆ ของ  ระเบียบวินัยต่างๆ  ของ  
  โรงเรียน  โรงเรียนและประพฤติ  
    ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามเวลา  
    สถานที่ และบุคคล  
      
20 การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย -เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน -จัดอบรมครูในโรงเรียน -ครูมีความรู้ความเข้าใจ มฐ.ที่ 5 
 ในชั้นเรียน ของครูและนักเรียนทั้งระบบ ปีละ  1 ครั้ง ในการท าวิจัยดีขึ้น  
    -นักเรียนได้รับการช่วย  
    เหลืออย่างเป็นระบบ  
      
      
      

 



๔๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

21 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาจีน -เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจภาษาจีน -นักเรียนในเขตเทศบาล -นักเรียนเข้าใจภาษา มฐ.ที่ 10 
  วัฒนธรรม/ประเพณีจีน นอกเขตเทศบาลได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีจีน  
  -เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ใน -นักเรียนเข้าใจและรู้ภาษา -นักเรียนใช้ต่อยอดในการ  
  การศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณีจีน เรียนหรือประกอบอาชีพ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



๔๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

22 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความ -จัดซื้อเครื่องดนตรี -นักเรียนสามารถพัฒนา มฐ.ที่ 14 
 วงโยธวาฑิต สามารถของนักเรียน ด้าน  ประกอบด้วย ศักยภาพด้านดนตรีของ  
  ดนตรี ให้สูงขึ้น -ทรัมเปท พร้อมกล่อง 3 ตัว ตนเองให้สูงขึ้น  
  -เพ่ือส่งเสริม และสนองค่อ -สไลด์ทรอมโบน  4  ตัว -นักเรียนใช้เวลาว่างให้  
  ความสามารถพิเศษด้านดนตรี -กลองสแนร์มาร์ซิ่ง ขนาด  เกิดประโยชน์  
  นักเรียนให้เป็นรูปธรรม ขนาด 14  นิ้วพร้อมชุด   
  -เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่อาชีพ สายสะพายและไม้ตี   
  ได้ -กลองเบสดรัมมาร์ชซิ่ง   
   ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุด   
   สายสะพายและไม้ตี   
   -กลองเบสดรัมมาร์ชซิ่ง   
   ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุด   
   สายสะพายและไม้ตี   
      
      



๔๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 

- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

   -กลองเบสดรัมมาร์ชซิ่ง   
   ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุด   
   สายสะพายและไม้ตี   
   -กลองเบสดรัมมาร์ชซิ่ง   
   ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุด   
   สายสะพายและไม้ตี   
   -ฉาบเดินแถว ขนาด 16     
   นิ้ว   
      
      
      
      
      
      



๔๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

23 การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพ่ือจัดเก็บเอกสารและ
อุปกรณ์ 

-ตู้เก็บเอกสารแบบฟอร์ม -การจัดเก็บเอกสารและ มฐ.ที่ 7 

  การเรียนให้มีความปลอดภัย ต่างๆ 15 ลิ้นชัก จ านวน อุปกรณ์การเรียนมีความ  
   5  ใบ ปลอดภัย  
  -เพ่ือให้วางหนังสือและเอกสาร -ตู้เก็บเอกสาร มอก. 2 บาน -มีชั้นวางหนังสืออย่าง  
  ให้มีเพียงพอ จ านวน  12  ใบ เพียงพอและเหมาะสม  
  -เพ่ือใช้เป็นที่เก็บผลงาน  -ผลงานนักเรียนมีที่เก็บ  
  นักเรียนให้มีความเหมาะสม  เรียบร้อยและมีคุณค่า  
  และปลอดภัย  สวยงาม  
  -เพ่ือจัดบรรยากาศห้องพยาบาล -โต๊ะกว้าง 65 ซม.ยาว 1.25 -บรรยากาศห้องพยาบาลได้  
  ให้เอ้ืออ านวยหรือเป็นระบบ ซม.  สูง  77  ซม. เอ้ืออ านวยความสะดวก  
  ระเบียบยิ่งขึ้น -เก้าอ้ี  กว้าง  54 ซม ยาว ต่อการใช้  
    สูง 60  ซม.   
   -ม่านบังตา 3 ช่วง  กว้าง   
   80 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 

150 ซม. 
  



๔๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

  -เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ -โต๊ะ ปฏิบัติการทางภาษา -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ทางภาษา จ านวน  14  ตวั ของนักเรียนดีขึ้น  
   -ต็เหล็ก  1  ตู ้ -นักเรียนกล้าคิด กล้าท า  
    กล้าแสดงออก ในการใช้  
    ภาษาอังกฤษ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



๔๘ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

24 การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความ -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ดนตรี -นักเรียนได้รับการพัฒนา มฐ.ที่ 12 
 ดนตรีและนาฎศิลป์ สามารถของนักเรียนให้มี และนาฎศิลป์ ความรู้ความสามารถด้าน  
  ศักยภาพสูงขึ้น -ประกอบด้วย ดนตรีอย่างสูงสุด  
  -เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ ระนาด/ระนาดทุ้ม -นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้  
  นักเรียน ฆ้องวงใหญ่/ฆอ้งวงเล็ก เกิดประโยชน์สูงสุด  
  -เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง ซอด้วง/ซออู้ -นักเรียนมีความซาบซึ้งใน  
  ให้เกิดประโยชน์ ขิมคางหมู/จะเข้ ศิลปะดนตรีไทย  
  -เพ่ือส่งเสริมและรักษา ฉิ่งทองเหลืองหิน   
  วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ฉาบเล็ก    
   กลองแขกไมส้ะเดา   
   -ชุดแต่งกายร าไทย -นักเรียนมีชุดแต่งกาย  
   ประเภทต่างๆ พร้อม ร าไทย พร้อมเครื่อง  
   เครื่องประดับ ประดับ  
      
      



๔๙ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

26 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค -เพ่ือให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล -ติดตั้งอินเตอร์เน็ต จัดซื้อ -โรงเรียนมีแหล่งสืบค้น มฐ.ที่ 3 
   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ข้อมูลที่มันสมัย  
   จ านวน  1  ชุด   
      
      
      
      
27 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ -เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน -ปูพื้นกระเบื้องคิดเป็น -โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ มฐ.ที่ 3 
  วิทยาศาสตร์ พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 128 

ตร.ม 
ที่มีอุปกรณ์และบรรยากาศ  

   จ านวน  2  ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการสอน  
      
      
      
      



๕๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

28 ปรับปรุงห้องเรียนคหกรรม -เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน -ปูพื้นกระเบื้อง คิดเป็นพ้ืน -โรงเรียนมีห้องคหกรรม มฐ.ที่3 
  วิชาคหกรรม ที่ไม่น้อยกว่า  64  ตร.ม ใช้ในการเรียนการสอนที่  
    เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ  
    นักเรียน  
      
29 การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ -เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและ -สร้างอาคารเรียนแบบ -มีห้องเรียนและห้องพิเศษ มฐ.ที่ 3 
 สน.ศท.4/12 พิเศษในการจัดกิจกรรมการ สน.ศท. 4/12  จ านวน ครบถ้วน เพียงพอต่อความ  
  เรียนการสอน 1  หลัง ต้องการ  
    -บรรยากาศในห้องเรียน  
    เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      
      
      
      
      



๕๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

30 การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ -เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 -นักเรียนมีสถานที่เหมาะ มฐ.ที่ 3 
 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้มีสภาพ เครื่อง ขนาด 25,000 BTU สม ในการท ากิจกรรมทาง  
  แวดล้อมอ้ือต่อการฝึกสมาธิ -จัดซื้อตู้โชว์เครื่องบริขาร ศาสนา  
  วิปัสสนาและสาธิตการท าพิธี และอุปกณ์ทางศาสนา -นักเรียนมีสถานที่เอ้ือต่อ  
  กรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง กว้าง 36 ซม. ยาว 2.40 ซม การฝึกสมาธิท าให้จิตใจ  
   สูง  2.40 ม. สงบได้ผลทางการปฏิบัติ  
    อย่างรวดเร็ว  
      
31 การจัดซื้อรถประจ าโรงเรียน -เพ่ือความสะดวกในการไป -จัดซื้อรถตู้ประจ าโรงเรียน -ผู้บริหารและครูมีความ มฐ.ที่ 3 
  ราชการ จ านวน 1  คัน สะดวกในการไปราชการ  
  -เพ่ือบริการนักเรียนเข้าร่วม  -นักเรียนมีความสะดวก  
  กิจกรรมและยามเจ็บป่วย  ในการเดินทางไปร่วม  
  -เพ่ือเป็นสวัสดิการและขวัญ  กิจกรรมต่างๆ และไป  
  ก าลังใจแก่ผู้บริหารและ  โรงพยาบาลยามเจ็บป่วย  
  บุคลากร  -ประหยัดรายจ่ายโรงเรียน  



๕๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

32 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ขนมลา -เพ่ือใช้รวบรวมศึกษา ดูงาน -นักเรียนในเขต นอกเขต -นักเรียน ประชาชน รู้และ มฐ.ที ่6 
  ขนมลา ได้รู้และเข้าใจอาชีพขนมลา ภูมิใจอาชีพขนมลา  
  -เพ่ือให้นักเรียนรักและภูมิใจ -นักเรียน ประชาชน ได้มี -ได้สนับสนุนอาชีพขนมลา  
  เห็นความส าคัญอาชีพขนมลา แหล่งเรียนรู้ ขนมลา -โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  
  -เพ่ือให้นักเรียนรู้ภูมิปํญญา  เรียนรู้ เรื่อง ขนมลา  
  ท้องถิ่น    
  -เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน -โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง   
  ขนมลา เรื่อง ขนมลา   
      
33 ปรับปรุงถมดินเทพ้ืนยกระดับ -เพ่ือให้พ้นจากภาวะน้ าท่วม -น้ าไม่ท่วม  มฐ.ที่ 3 
 หลังอาคารเรียนและ อาคาร และส่งกลิ่นเหม็น -กลิ่นไม่เหม็น ไม่รบกวน -อาคารน้ าไม่ท่วม  
 เรียน 1 -เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถ สมาธิการเรียนหนังสือ -การรักษาดูแลห้องเรียน  
  -เพ่ือดูแลรักษาห้องเรียนได้ง่าย -นักเรียนมีที่จอดรถมอเตอร์ ท าได้ง่าย  
   ไซด์  และรถจักรยานยนต์ -นักเรียนมีที่จอดรถ  
   ที่เหมาะสม   



๕๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

34 ปรับปรุงถมที่ยกระดับบริเวณ -เพ่ือให้พ้ืนที่สูงพ้นจ าน้ าท่วม -นักเรียนมีสถานที่อ่าน -บรรยากาศเหมาะสมใน มฐ.ที่ 3 
 หลังห้องสมุด โรงเรือนเพาะช า -เพ่ือให้นักเรียนนั่งอ่านหนังสือ หนังสือท ากิจกรรมเพ่ิมขึ้น การอ่านหนังสือและท า  
 โรงฝึกงาน และท ากิจกรรมรอบๆ อาคาร -บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน กิจกรรม  
  ได้ การสอน -น้าไม่ท่วมขัง  
    -มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
      
35 ปรับปรุงทาสีภายในอาคารเรียน -เพ่ือให้มีห้องเรียนที่สวยงาม -นักเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ -นักเรียนมีห้องเรียนที่มี มฐ.ที่ 3 
 อาคาร 1,2,3  และโรงอาหาร มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน ต่อการเรียน บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ  
  การสอน  เรียน  
  -เพ่ือให้การดูแลรักษาความ -ห้องเรียนและอาคาร -ห้องเรียนและอาคาร  
  สะอาดและจัดห้องเรียนได้ง่าย ประกอบมีความสวยงาม ประกอบสวยงาม  
      
      
      
      



๕๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

36 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องกรองน้ า -เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าดื่มที่ -นักเรียนมีน้ าดื่มสะอาด -นักเรียนมีความสะดวกข้ึน มฐ.ที่ 14 
 ดื่ม ตามอาคารเรียน  6 จุด สะอาด  -นักเรียนไม่เสียเวลาเรียน  
  -นักเรียนไม่เสียเวลาในการเดิน นักเรียนมีความสะดวกข้ึน   
  ไปดื่มน้ าที่ไกลๆ จากห้องเรียน    
      
37 ต่อเติมอาคาร 15.5 x 10.5 

ซม. 
-เพ่ือใช้ในงานปกครองนักเรียน -ใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย -มีสถานที่ปฏิบันของเวร มฐ.ที่ 3 

  -เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของ ปกครอง ยาม  
  เวรยาม  -ฝ่ายปกครองได้ประชุม/  
    ป้องกันแก้ไขพฤติกรรม  
    นักเรียนเป็นรายบุคคล  
      
      
      
      



๕๕ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงห้องพิเศษต่างๆ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

38 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน -เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบ -ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์เพียงพอ ต่อ มฐ.ที ่5 
 การสอน การเรียนการสอน จ านวน 30 ชุด โดยมี การจัดการเรียนการสอน  
  -เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ คุณสมบัติ ดังนี้ -นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้  
  ค้นคว้าข้อมูล Intel  Pentium เพ่ือใช้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมข้ึน  
  -เพ่ือใช้สร้างชิ้นงานของ Dual Core 1.8 GHZ,2GB -นักเรียนมีเครื่องมือที่จะ  
  นักเรียน DDR2,250 GBS-ATA, สร้างสรรค์ชิ้นงาน  
   DVD-RW 16X,Monitor   
   LCD17” UPS 500 VA   
      
39 ปรับปรุงห้องวิชาการและ -เพ่ือปรับปรุงห้องวิชาการ -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ -ครูมีสถานที่ในการปฏิบัติ มฐ.ที ่3 
 ห้องธุรการ และห้องธุรการให้มีสภาพ จ านวน 4  เครื่อง ขนาด งานที่เหมาะสม  
  แวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 25,000  BTU  -สร้างขวัญก าลังใจแก่ครู  
  ของครู -หน้าต่างและช่องลมเป็น ผู้ปฏิบัติงาน  
   กระจก ทั้ง  2  ห้อง   
   -จัดซื้อรู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร   



๕๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

40 การส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือให้ครู นักเรียนในโรงเรียน -ประกวดท่าแม่ไม้มวยไทย -ครูและนักเรียนมีสุขภาพ มฐ.ที่ 14 
  ได้มีสุขภาพดีโดยทั่วกัน -ประกวดนักเรียนสุขภาพ กายและสุขภาพจิตที่ดี  
   แข็งแรง -ครูและนักเรียนมีความ  
    เข็มแข็งสมองปลอดโปร่ง  
      
41 การชุมชนสัมพันธ์ -เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชน -จัดให้มีการประชุม -ผู้ปกครองและชุมชนมี มฐ.ที ่16 
  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง ปีละ  2  ครั้ง ส่วนร่วมในการจัดการ  
  -เพ่ือให้ชุมชนและบุคลากร -จัดท าเอกสาร ศึกษา  
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน -ชุมชนและครู มีความ  
   -ประชุมกรรมการสถาน สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   ศึกษา  -ครูและผู้ปกครองสามารถ  
   -จัดท าป้ายข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหานักเรียนได้  
      
      
      



๕๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนา ด้านสังคม 
- แนวทางการจัดซื้อและผลิตสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
สนองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

42 การให้บริการ Internet   -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ -นักเรียนและบุคลาการ -นักเรียนและบุคลากร มฐ.ที่ 3 
 แก่นักเรียนและบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้า ทางการศึกษา สามารถใช้ ทางการศึกษา ผลิตสื่อ  
 การศึกษา หาความรู้ เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อ อินเตอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมโดยใช้  
  นวัตกรรมทางการศึกษา ได้ บริการจาก Internet ใน

การ 
 

    ค้นหามากขึ้น  
      
43 การเชื่อมต่อเครือข่าย -เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร -ห้องสมุด -มีระบบ Interner มฐ.ที ่3 
 คอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ทางการศึกษา เข้าถึง Internet -ห้องวิชาการ ครอบคลุมทั้งโรงเรียน  
  ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดย -ห้องธุรการ   
  ครอบคลุมทั้งโรงเรียน -ห้องอัจฉริยะ   
   -ห้องผู้อ านวยการ   
      
44 บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ -เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและ -นักเรียนสามารถบ ารุง นักเรียนการบ ารุงรักษา มฐ.ที ่3 
 คอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการบ ารุงรักษา รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้  
  คอมพิวเตอร์  งานยาวนานขึ้น  



๕๘ 

 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาดังนี้ 
 
 

 
 
 
 



๕๙ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลและพฒันาการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     

แนวทางที ่1.  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล       

   2.  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัมกีารวดัและการประเมนิผลผู้เรียนตามศักยภาพ     

   3.  จดัรายวชิาและกจิกรรมเพิม่ทหีลายหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ     

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

1 โครงการพฒันาหลกัสูตร - เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ครู - โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ ด้านปริมาณ - โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ - โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์   

  กระบวนการเรียนรู้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการ มีหลกัสูตแกนกลางการศึกษา - ผูบ้ริหาร พนกังานครูพนกั มีหลกัสูตแกนกลางการศึกษา มีหลกัสูตแกนกลางการศึกษา   

    มุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลาง ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2558  งานจา้ง โรงเรียนเทศบาล ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2558 ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2558   

    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช ของสถานศึกษาและสามารถ วดัศรีสมบูรณ์ ทุกคน ของสถานศึกษาและสามารถ ของสถานศึกษาและสามารถ   

    2551 มีกรอบและทิศทางในการ น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดั ด้านคุณภาพ น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดั น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดั   

    จดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนไดใ้นปี - ผลส าเร็จของโครงการคิดเป็น การเรียนการสอนไดใ้นปี การเรียนการสอนไดใ้นปี   

    - เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรสถาน การศึกษา 2558 ร้อยละ 80% การศึกษา 2558 การศึกษา 2558   

    ศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการ           

    ศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช           

    2551 ในระยะเวลาท่ีก าหนด           

    - เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ           

    ตามมาตรฐานการเรียนรู้           

                
 

 

 



๖๐ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

 - การพฒันานักเรียนอย่างเตม็ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

2 โครงการแข่งขนัทกัษะ  - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะ  - ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะความ ด้านปริมาณ  - ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะความ  - ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะความ   

  ทางวชิาการ 

ความสามารถทางวชิาการของ

ผูเ้รียน สามารถทางวชิาการอยา่งเตม็ - นกัเรียน ร้อยละ 70 ไดรั้บ สามารถทางวชิาการอยา่งเตม็ สามารถทางวชิาการอยา่งเตม็   

    ใหเ้ตม็ศกัยภาพ ศกัยภาพ รางวลัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ศกัยภาพ ศกัยภาพ   

     - เพื่อใหผู้เ้รียน รู้ผูส้อนมีความ 

 - ผูเ้รียนและครูผูส้อนมีความ

พร้อม การแข่งขนั 

 - ผูเ้รียนและครูผูส้อนมีความ

พร้อม 

 - ผูเ้รียนและครูผูส้อนมีความ

พร้อม   

    พร้อมและความต่ืนตวัทางดา้น ความต่ืนตวั ทางดา้นวชิาการ ด้านคุณภาพ ความต่ืนตวั ทางดา้นวชิาการ ความต่ืนตวั ทางดา้นวชิาการ   

    วชิาการอยา่งต่อเน่ือง อยา่งต่อเน่ือง - ไดมี้ตวัแทนนกัเรียนทางดา้น อยา่งต่อเน่ือง อยา่งต่อเน่ือง   

    

- เพื่อเตรียมความพร้อมดา้น

วชิาการ - ผูเ้รียนและโรงเรียนมีความ วชิาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ - ผูเ้รียนและโรงเรียนมีความ - ผูเ้รียนและโรงเรียนมีความ   

    ในการไปแข่งขนักบัหน่วยงาน พร้อมทางดา้นวชิาการในการไป - นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมท่ี พร้อมทางดา้นวชิาการในการไป พร้อมทางดา้นวชิาการในการไป   

    ภายนอก แข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก หลากหลายตามความสามารถ แข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก แข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก   

        และความถนดัของตนเอง       

                



๖๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันานักเรียนอย่างเตม็ศักยภาพและความถนัดของเรียน       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

3 โครงการนักประดษิฐ์ - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ - นกัเรียนมีความรู้พ้ืนฐานดา้น - นกัเรียนสามารถเขา้ร่วมการ - นกัเรียนมีความรู้พ้ืนฐานดา้น - นกัเรียนมีความรู้พ้ืนฐานดา้น   

  หุ่นยนต์ยุวชนการศึกษา รู้พ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์และ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แข่งขนัและไดรั้บรางวลั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

    เทคโนโลย ี -นกัเรียนมีทกัษะในการประดิษฐ ์ อยา่งนอ้ย 1 รายการ -นกัเรียนมีทกัษะในการประดิษฐ ์ -นกัเรียนมีทกัษะในการประดิษฐ ์   

    - เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการ 

หุ่นยนตภ์ายใตค้วามคิด

สร้างสรรค ์   หุ่นยนตภ์ายใตค้วามคิดสร้างสรรค ์ หุ่นยนตภ์ายใตค้วามคิดสร้างสรรค ์   

    ประดิษฐหุ่์นยนตภ์ายใตค้วามคิด ของตนเอง ใหหุ่้นยนตท์ างาน   ของตนเอง ใหหุ่้นยนตท์ างาน ของตนเอง ใหหุ่้นยนตท์ างาน   

    สร้างสรรคข์องตนเองใหหุ่้นยนต ์ ภายใตโ้จทยท่ี์ก าหนด   ภายใตโ้จทยท่ี์ก าหนด ภายใตโ้จทยท่ี์ก าหนด   

    ท างานภายใตโ้จทยท่ี์ก าหนด - นกัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมการ   - นกัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมการ - นกัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมการ   

    - เพ่ือใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วม แข่งขนัหุ่นยนตใ์นรายการต่างๆ   แข่งขนัหุ่นยนตใ์นรายการต่างๆ แข่งขนัหุ่นยนตใ์นรายการต่างๆ   

    การแข่งขนัหุ่นยนตใ์นรายการ - นกัเรียนสามารถน าความรู้ดา้น   - นกัเรียนสามารถน าความรู้ดา้น - นกัเรียนสามารถน าความรู้ดา้น   

    ต่างๆ หุ่นยนตไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ   หุ่นยนตไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ หุ่นยนตไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ   

    - เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความ ประจ าวนั   ประจ าวนั ประจ าวนั   

    ดา้นหุ่นยนตไ์ประยกุตใ์ชใ้นชีวติ           

    ประจ าวนั           

                

 

    



๖๒ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

4 โครงการส่งเสริมนิสัย - เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและ - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น เชิงปริมาณ - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น   

  รักการอ่าน นกัเรียนเห็นความส าคญัการใช ้ สนใจคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง - จ านวนครูนกัเรียน บุคลากร สนใจคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สนใจคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง   

    หอ้งสมุดและการอ่าน โครงการอ่านหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน ในโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการอ่านหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน โครงการอ่านหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน   

    - เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสยั นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด และใชบ้ริการหอ้งสมุดเพ่ิมมาก นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด   

    รักการอ่านรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ ประโยชน์ มีนิสยัรักการอ่านมี ข้ึน ร้อยละ 60 ประโยชน์ มีนิสยัรักการอ่านมี ประโยชน์ มีนิสยัรักการอ่านมี   

    ไดด้ว้ยตนเองเกิดความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานเพลิดเพลินกบั เชิงคุณภาพ ความสนุกสนานเพลิดเพลินกบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินกบั   

    กบัการอ่าน การอ่านท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพ - นกัเรียนเห็นความส าคญัของ การอ่านท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพ การอ่านท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพ   

    - เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัให ้ ชีวตินกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อ การอ่านไดรั้บความรู้จากการ ชีวตินกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อ ชีวตินกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อ   

    นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด หอ้งสมุด อ่าน การเขียนวเิคราะห์เหตผุล หอ้งสมุด หอ้งสมุด   

    ประโยชน ์   ไดส้มบูรณ์แบบ เหมาะสมกบั       

        ระดบัชั้นและเขา้ใชบ้ริการหอ้ง       

        สมุด เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 60       

        - นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน       

        

มีความรู้ทนัต่อเหตุการณ์

ข่าวสารต่างๆและรู้จกัคน้ควา้

หาความรู้ดว้ยตนเอง       



๖๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

5 โครงการอบรมขนมลา - เพ่ิมศึกษาและเผยแพร่ภูมปัญญา - นกัเรียนผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ เชิงปริมาณ - นกัเรียนผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ - นกัเรียนผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ   

    ทอ้งถ่ิน ขนมลาบา้นหอยราก จ านวน 50 คน ไดม้าศึกษาและ - นกัเรียนผูป้กครองและผูท่ี้ จ านวน 50 คน ไดม้าศึกษาและ จ านวน 50 คน ไดม้าศึกษาและ   

    - เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญา เรียนรู้ขั้นตอนวธีิการกระบวนการ สนใจ จ านวน 50 คน ไดม้า เรียนรู้ขั้นตอนวธีิการกระบวนการ เรียนรู้ขั้นตอนวธีิการกระบวนการ   

    ทอ้งถ่ินขนมลา ท าขนมลาบา้นหอยราก ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนวธีิการ ท าขนมลาบา้นหอยราก ท าขนมลาบา้นหอยราก   

    - เพื่อใหน้กัเรียนเด็กเยาวชน - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ กระบวนการท าขนมลาบา้น - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้   

    ผูส้นใจไดมี้ความรู้สามารถน า และผา่นการอบรม สามารถน า หอยราก และผา่นการอบรม สามารถน า และผา่นการอบรม สามารถน า   

    ไปประกอบเป็นอาชีพได ้ ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได ้ เชิงคุณภาพ ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได ้ ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได ้   

        - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้       

        และผา่นการอบรม       

                

 

 

 

 

 

 

    



๖๔ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

6 โครงการห้องสมุดชุมชน - เพื่อยกระดบัมาตรฐานหอ้งสมุด - คณะครูนกัเรียนและชุมชน เชิงปริมาณ - คณะครูนกัเรียนและชุมชน - คณะครูนกัเรียนและชุมชน   

    โรงเรียนเพื่อบริการประชาชน สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดได ้

- ครูนกัเรียนและชุมชนใช้

บริการ สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดได ้ สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดได ้   

    - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ อยา่งทัว่ถึง จากหอ้งสมุดเพ่ิมมากข้ึน อยา่งทัว่ถึง อยา่งทัว่ถึง   

    ต่างๆ แก่ประชาชน - ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมี ร้อยละ 85 - ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมี - ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมี   

    - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 

นิสยัรักการอ่านและการู้จกัใช้

เวลา - จ านวนหนงัสือ วสัดุอุปกรณ์ นิสยัรักการอ่านและการู้จกัใชเ้วลา นิสยัรักการอ่านและการู้จกัใชเ้วลา   

    ของประชาชนในชุมชน วา่งใหเ้กิดประโยชน ์ เพ่ิมมากข้ึน วา่งใหเ้กิดประโยชน ์ วา่งใหเ้กิดประโยชน ์   

      - หอ้วสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ ด้านคุณภาพ - หอ้วสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ - หอ้วสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ   

      พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน า 

- คณะครู นกัเรียน ชุมชนมี

ความ พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน า พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน า   

      ไปสู่ความกา้วหนา้ในการพฒันา รู้ในการใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่ง ไปสู่ความกา้วหนา้ในการพฒันา ไปสู่ความกา้วหนา้ในการพฒันา   

      ตนเอง เรียนรู้น าไปใชใ้นการพฒันา ตนเอง ตนเอง   

        คุณภาพชีวติ       

                



๖๕ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

7 

โครงการยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิ 

- เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เชิงปริมาณ 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

    O-net ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  O-net  ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 O-net  ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 O-net  ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3   

    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหผ้า่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหผ้า่น จ านวน 50 คน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหผ้า่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหผ้า่น   

    เกณฑป์ระเมินของ สมศ. เกณฑก์ารประเมินของ สมศ. เชิงคุณภาพ เกณฑก์ารประเมินของ สมศ. เกณฑก์ารประเมินของ สมศ.   

    - เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวน - นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ - ผลสมัฤทธ์ิการประเมินระดบั - นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ - นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ   

    การและเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนทั้ง 8 ชาติ O-net  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนทั้ง 8 และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนทั้ง 8   

    ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระมีการพฒันาการ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระ   

    - เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา - โรงเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วน ข้ึน - โรงเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วน - โรงเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วน   

    ของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ ร่วมในการพฒันาดา้นการเรียน   ร่วมในการพฒันาดา้นการเรียน ร่วมในการพฒันาดา้นการเรียน   

    สู่มาตรฐานทางการศึกษา การสอน   การสอน การสอน   

                

                

 

 

 

    



๖๖ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

8 โครงการจดัแหล่งเรียนรู้ - เพ่ือศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญา 

- นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วน

ร่วม เชิงปริมาณ 

- นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วน

ร่วม - นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วนร่วม   

  

ขนมลาภูมปัิญญา

ท้องถิ่น ทอ้งถ่ินขนมลา บา้นหอยราก เก่ียวกบัขนมลา บา้นหอยราก - มีขอ้แสดงถึงขั้นตอนการท า เก่ียวกบัขนมลา บา้นหอยราก เก่ียวกบัขนมลา บา้นหอยราก   

    - เพ่ือส่งเสริมอนุรักษภู์มิปัญญา - มีแหล่งเรียนรู้ดา้นขนมลา 

ขนมลา 1 หอ้งโดยจดั

นิทรรศการ - มีแหล่งเรียนรู้ดา้นขนมลา - มีแหล่งเรียนรู้ดา้นขนมลา   

    ทอ้งถ่ินขนมลา บา้นหอยราก ในการจดัการเรียนการสอน เก่ียวกบัขนมลา ในการจดัการเรียนการสอน ในการจดัการเรียนการสอน   

    - เพ่ือใหผู้เ้รียนมีแหล่งเรียรรู้ใช ้ - นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วน เชิงคุณภาพ - นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วน - นกัเรียนและผูส้นใจไดมี้ส่วน   

    ในการเรียนการสอนพฒันาทกัษะ ร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญา - ครู นกัเรียน ผูป้กครองและ ร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญา ร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญา   

    ทางวชิาการ ทอ้งถ่ิน ผูส้นใจไดม้าศึกษาและเรียนรู้ ทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ิน   

                

                

                

                

 

      



๖๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านกรพฒันา กรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนด 

 - การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและการจดัท ารายงานประจ าปี      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

9 

โครงการประเมนิ

คุณภาพ - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาบุคลากร - บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ เชิงปริมาณ - บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ - บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ   

  ภายในสถานศึกษา ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ในระบบประกนัคุณภาพ - ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ในระบบประกนัคุณภาพ ในระบบประกนัคุณภาพ   

    เร่ืองปรันคุณภาพภายในสถาน 

- สถานศึกษามีการพฒันา

มาตรฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนทราบ 

- สถานศึกษามีการพฒันา

มาตรฐาน - สถานศึกษามีการพฒันามาตรฐาน   

    ศึกษา การศึกษา เชิงคุณภาพ การศึกษา การศึกษา   

    - เพ่ือจดัระบบประกนัคุณภาพใน - มีการพฒันาการระบบประกนั - ผลส าเร็จของโครงการ - มีการพฒันาการระบบประกนั - มีการพฒันาการระบบประกนั   

    สถานศึกษามาใหเ้ป็นระบบตรวจ คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 85 คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง   

    สอบได ้           

    -เพ่ือพฒันาการระบบประกนั           

    คุณภาพภายในสถานศึกษา           

                

                

                

                

 

    



๖๘ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

10 โครงการเข้าค่ายวชิาการ - เพื่อสนองตามนโยบายเรียนฟรี - สนองตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี เชิงปริมาณ - สนองตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี - สนองตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี   

    15 ปี อยา่งมีคุณภาพ อยา่งมีคุณภาพ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล อยา่งมีคุณภาพ อยา่งมีคุณภาพ   

    - เพ่ือจดักิจกรรมค่ายวชิาการท่ี - จดักิจกรรมค่ายวชิการท่ีส่งเสริม วดัศรีสมบูรณ์จ านวน.......คน - จดักิจกรรมค่ายวชิการท่ีส่งเสริม - จดักิจกรรมค่ายวชิการท่ีส่งเสริม   

    ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน ความสามารถพฒันาการเรียนรู้ เชิงคุณภาพ ความสามารถพฒันาการเรียนรู้ ความสามารถพฒันาการเรียนรู้   

    โครงการจดักิจกรรมพฒันาความ ตามความถนดัและความสนใจ - นกัเรียนมีความสนในใฝ่รู้ ตามความถนดัและความสนใจ ตามความถนดัและความสนใจ   

    สนใจของนกัเรียน ของนกัเรียน เขา้ค่ายวชิาการ ของนกัเรียน ของนกัเรียน   

    - เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะกระบวน - พฒันาความรู้ทกัษะกระบวนการ - นกัเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ - พฒันาความรู้ทกัษะกระบวนการ - พฒันาความรู้ทกัษะกระบวนการ   

    การ การคิดทกัษะการท างานร่วม คิดทกัษะการท างานร่วมกนัเป็น มีความรู้มีทกัษะในการท างาน คิดทกัษะการท างานร่วมกนัเป็น คิดทกัษะการท างานร่วมกนัเป็น   

    กนัเป็นกลุ่มของนกัเรียนและ กลุ่มของนกัเรียนและน าไปใช ้ รัการท างานและสามารถท างาน กลุ่มของนกัเรียนและน าไปใช ้ กลุ่มของนกัเรียนและน าไปใช ้   

    สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ใหเ้กิดประโยชนใ์น

ชีวติประจ าวนั ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ใหเ้กิดประโยชนใ์นชีวติประจ าวนั ใหเ้กิดประโยชนใ์นชีวติประจ าวนั   

    ในชีวติประจ าวนัได ้           

                

                

                

    



๖๙ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการส่งเสริมผู้เรียนให้มทีกัษะในการคดิอย่างเป็นระบบและมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานรู้จดัตดัสินใจอย่างมเีหตุผล แก้ปัญหาได้ด้วยความรอบคอบ 

 - จดักจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการฝึกการคดิอย่างเป็นระบบ       

 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมใิจ      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

11 โครงการจดัท าโครงงาน - เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ - นกัเรียนเกิดการเรียนท่ีหลาก - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-3 - นกัเรียนเกิดการเรียนท่ีหลาก - นกัเรียนเกิดการเรียนท่ีหลาก   

  -ประกวดโครงงาน ท่ีหลากหลาย หลาย โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ หลาย หลาย   

    - เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ - นกัเรียนน าเสนอโดยผา่น - นกัเรียนสามารถท าโครงงาน - นกัเรียนน าเสนอโดยผา่น - นกัเรียนน าเสนอโดยผา่น   

    โดยการท าโครงงาน โครงงาน ไดทุ้กคน โครงงาน โครงงาน   

  - จดัอบรมโครงงาน - เพื่อใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการท า - ใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการท า - ครูและบุคลากรในโรงเรียน - ใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการท า - ใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการท า   

    

โครงงานแก่บุคลากรใน

สถานศึกษา โครงงานแก่บุคลากรในสถาน เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ โครงงานแก่บุคลากรในสถาน โครงงานแก่บุคลากรในสถาน   

      ศึกษา   ศึกษา ศึกษา   

                

                

 

 

 

 

    



๗๐ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

 

โครงการอบรมการเล่น

ดนตรีสากล - ใหน้กัเรียน เด็กเยาวชนประชาชน - นกัเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ เชิงปริมาณ - นกัเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ - นกัเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ   

   ในชุมชนท่ีสนใจการเรียนดนตรี จ านวน 50 คนไดศึ้กษาและเรียนรู้ 

- นกัเรียนผูป้กครองและผูท่ี้

สนใจ จ านวน 50 คนไดศึ้กษาและเรียนรู้ จ านวน 50 คนไดศึ้กษาและเรียนรู้   

    สากลไดเ้ขา้รับการอบรม เก่ียวกบัการเล่นดนตรีสากล จ านวน 50 คน เก่ียวกบัการเล่นดนตรีสากล เก่ียวกบัการเล่นดนตรีสากล   

    - เพื่อใหน้กัเรียน เด็กเยาวชน - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ เชิงคุณภาพ - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้   

    ประชาชน ในชุมชนไดรั้บความรู้ และผา่นการอบรม สามารถน า - ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ และผา่นการอบรม สามารถน า และผา่นการอบรม สามารถน า   

    

ทกัษะดา้น ดนตรีสากลสามารถ

น าไป ความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได ้

และผา่นการอบรม สามารถ

น าไป ความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได ้ ความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได ้   

    ประกอบอาชีพเสริมได ้   ประกอบอาชีพเสริมได ้       

                

                

                

                

                

                



๗๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

 - การพฒันานักเรียนอย่างเตม็ศักยภาพและตามความถนัดของผู้เรียน      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

13 

โครงการส่งเสริม

สุนทรียภาพ - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะ - นกัเรียนพฒันาดา้นดนตรีศิลปะ - นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้น - นกัเรียนพฒันาดา้นดนตรีศิลปะ - นกัเรียนพฒันาดา้นดนตรีศิลปะ   

  

ดา้นกีฬา ดนตรีศิลปะ

นาฎศิลป์ ดา้นดนตรี กีฬาศิลปะนาฎศิลป์ นาฎศิลป์ 

ดนตรี ศิลปะนาฎศิลป์และมี

ส่วน นาฎศิลป์ นาฎศิลป์   

      - นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ - นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด - นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด   

      ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เทศบาลและชุมชนตามโอกาส ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด   

                

                

                

                

                

                

 

 

   



๗๒ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นภูมปัิญญาท้องถิน่และความเป็นไทยให้กบัผู้เรียนนักเรียน ให้มทีกัษะการด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมแีนวทางพฒันาของยุทธศาสตร์ดงันี ้

 - ส่งเสริมมารยาทไทยความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่น       

 - ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นในการบูรณาการเรียนการสอน      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

14 โครงการนาฎมวยไทย - เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ - นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ท่าต่างๆ - นกัเรียนมีความถนดัและความ - นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ท่าต่างๆ - นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ท่าต่างๆ   

    และความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ ของศิลปะนาฎมวยไทย สามารถพิเศษดา้นกีฬาไดรั้บ ของศิลปะนาฎมวยไทย ของศิลปะนาฎมวยไทย   

    ศกัยภาพ 

- นกัเรียนไดใ้ชท่้าของนาฎมวย

ไทย การส่งเสริมและกลา้แสดงออก 

- นกัเรียนไดใ้ชท่้าของนาฎมวย

ไทย - นกัเรียนไดใ้ชท่้าของนาฎมวยไทย   

    - เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นกีฬา ในการออกก าลงักาย - นกัเรียนสามารถแสดงท่าทาง ในการออกก าลงักาย ในการออกก าลงักาย   

    และนนัทนาการ - นกัเรียนไดเ้รียนรู้วชิานาฎศิลป์ นาฎมวยไทยเป็นกิจกรรม - นกัเรียนไดเ้รียนรู้วชิานาฎศิลป์ - นกัเรียนไดเ้รียนรู้วชิานาฎศิลป์   

    - เพ่ือใหน้กักีฬากลา้แสดงออก และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั เขา้จงัหวะไดอ้ยา่งพร้อมเพรียง และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั   

    อยา่งเหมาะสม ท่าทางของแม่ไมม้วยไทย   ท่าทางของแม่ไมม้วยไทย ท่าทางของแม่ไมม้วยไทย   

    - เพ่ือใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด - นกัเรียนมีความพร้อมเพรียงใน   - นกัเรียนมีความพร้อมเพรียงใน - นกัเรียนมีความพร้อมเพรียงใน   

    ประโยชน ์ การฝึกซอ้มเป็นหมู่คณะ   การฝึกซอ้มเป็นหมู่คณะ การฝึกซอ้มเป็นหมู่คณะ   

                

                

                

 

    



๗๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง 

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

  

- เพื่อยกระดบัมาตรฐานหอ้งสมุด 

- เพ่ือใหห้อ้งสมุดเป็นแหล่งกลาง

ในการจดัประสบการณ์จดักิจกรรม

การเรียนการสอนและกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

- เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นศูนย์

รวมความรู้ตลอดจนปลูกฝัง

บุคลากรใหมี้นิสยัการอ่านและใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สามารถ

น าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต

ได ้

 

 

 

 

 

- คณะครูนกัเรียนและชุมชน

สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดได้

อยา่งทัว่ถึง 

- ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีนิสยั

รักการอ่านและการรู้จกัใชเ้วลา

วา่งใหเ้กิดประโยชน ์

- หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน าไป

สูความกา้วหนา้ในการพฒันา

ตนเองและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

- ครูนกัเรียนชุมชนในเขต

บริการใชบ้ริการจากหอ้งสมุด

เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 65 

- จ านวนหนงัสือ วสัดุอุปกรณ์

เพ่ิมมากข้ึน 

เชิงคุณภาพ 

- คณะครูนกัเรียนมีความรู้

ความสามารถในการอ่านคน้ค้

วาน าไปใชใ้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ 

- คณะครูนกัเรียนชุมชนมี

ความรู้และประสบการณ์จาก

การใชบ้ริการหอ้งสมุด 

 

 

- คณะครูนกัเรียนและชุมชน

สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดได้

อยา่งทัว่ถึง 

- ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีนิสยั

รักการอ่านและการรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้กิดประโยชน ์

- หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ

พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน าไป

สูความกา้วหนา้ในการพฒันา

ตนเองและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

- คณะครูนกัเรียนและชุมชน

สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

- ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีนิสยั

รักการอ่านและการรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้กิดประโยชน ์

- หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาการเรียนการอ่านเพ่ือน าไปสู

ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง

และสงัคม 

 

 

 

 

 

   



๗๔ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นภูมปัิญญาท้องถิน่และความเป็นไทยให้กบัผู้เรียนให้มทีกัษะในการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง    

 - ส่งเสริมมารยาทไทย ความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่น       

 - ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นในการบูรณาการการเรียนการสอน      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   
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โครงการเศรษฐกจิ

พอเพยีง - เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัออมทรัพย ์ - นกัเรียนจะไดรู้้จกัออมเงิน เชิงปริมาณ - นกัเรียนจะไดรู้้จกัออมเงิน - นกัเรียนจะไดรู้้จกัออมเงิน   

    และประหยดัจนเป็นนิสยั ประหยดัเงินตามรายไดท่ี้ไดรั้บ - นกัเรียนของโรงเรียนเทศบาล ประหยดัเงินตามรายไดท่ี้ไดรั้บ ประหยดัเงินตามรายไดท่ี้ไดรั้บ   

    -เพ่ือช่วยแกปั้ญหาความเดือดร้อน - เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของ วดัศรีสมบูรณ์ ตั้งแต่ชั้นม1.ม.3 - เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของ - เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของ   

    ของครอบครัวก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ครอบครัวนกัเรียนทุกคน ทุกคน ครอบครัวนกัเรียนทุกคน ครอบครัวนกัเรียนทุกคน   

    ต่อสภาพเศรษฐกิจครอบครัว - เป็นการสร้างนิสยัการออมเงิน - ผลส าเร็จของโครงการ - เป็นการสร้างนิสยัการออมเงิน - เป็นการสร้างนิสยัการออมเงิน   

      

หรือรู้จกัประหยดัการใชจ่้าย

ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 75 

หรือรู้จกัประหยดัการใชจ่้าย

ส่วนตวั 

หรือรู้จกัประหยดัการใชจ่้าย

ส่วนตวั   

      ของนกัเรียน เชิงคุณภาพ ของนกัเรียน ของนกัเรียน   

        - นกัเรียนทุกคนรู้จกัประหยดั       

        รายจ่ายของตนเองในแต่ละวนั       

                

                

                

 

      



๗๕ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพฒันาการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 - ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัมกีารวดัและประเมนิผลผู้เรียนตามศักยภาพการพฒันาเทคนิคและวธีิการสอนของครู    

 - จดัระบบการนิเทศการสอนน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการสอนอย่างสม า่เสมอ      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   
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โครงการนิเทศการสอน

และ - เพื่อใหค้รูมีโอกาสแลกเปล่ียน - ครูมีพฒันาการ จดักิจกรรม เชิงปริมาณ - ครูมีพฒันาการ จดักิจกรรม - ครูมีพฒันาการ จดักิจกรรม   

  ส่งเสริมพฒันางานวจิยั เรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนการ การเรียน การสอน มากข้ึน - บุคลากรของโรงเรียนทุกคนได ้ การเรียน การสอน มากข้ึน การเรียน การสอน มากข้ึน   

  ในช้ันเรียน สอน ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน - ครูมีการพฒันาส่ือนวตักรรม รับการนิเทศการสอน ภาคเรียน - ครูมีการพฒันาส่ือนวตักรรม - ครูมีการพฒันาส่ือนวตักรรม   

    - เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ การเรียน การสอน มากข้ึน ละ 1 คร้ังและมีผลงานการวจิยั การเรียน การสอน มากข้ึน การเรียน การสอน มากข้ึน   

    ใหก้บัครูผูส้อนท่ีจะคิดคน้นวตักรรม - นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน ในชั้นเรียนภาคเรียน ละ 1 เล่ม - นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน - นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน   

    ใหม่ๆ มาใชก้บัผูเ้รียน -ครูเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เชิงคุณภาพ -ครูเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล -ครูเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   

    - เพื่อพฒันาการท างานเป็นทีม และพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ - บุคลากรครูไดพ้ฒันาเทคนิค และพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ และพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ   

    ฝึกภาวะผูน้ า ผูต้ามท่ีดีพร้อมท่ีจะ มากยิง่ข้ึน และวธีิการสอนทีหลากหลาย มากยิง่ข้ึน มากยิง่ข้ึน   

    พฒันาใหเ้ป็นครูมืออาชีพ - ครูสามารถช่วยเหลือส่งเสริม - บุคลากรครูไดน้ านวตักรรมส่ือ - ครูสามารถช่วยเหลือส่งเสริม - ครูสามารถช่วยเหลือส่งเสริม   

    - เพื่อใหค้รูเขา้ใจผูเ้รียนเป็นราย และพฒันาผูเ้รียนในดา้นการเรียน เทคโนโลยมีาใชก้บัผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนในดา้นการเรียน และพฒันาผูเ้รียนในดา้นการเรียน   

    บุคคลและพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ การสอนและดา้นพฤติกรรม   การสอนและดา้นพฤติกรรม การสอนและดา้นพฤติกรรม   

    ศกัยภาพ           

    - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาระดบั           

    วชิาชีพของครูใหสู้งข้ึน           

                



๗๖ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การพฒันาของนักเรียนอย่างเตม็ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน      

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   
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โครงการส่งเสริมแวว

อจัฉริยะ -  เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน - นกัเรียน ชั้นม.1-ม.3 ทุกคน - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา เรียนและเพ่ิมศกัยภาพของนกัเรียน ท่ีดีข้ึน - นกัเรียน ชั้นม.1-ม.3 มีความ ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน   

   ในกลุ่มสาระคณิต วทิยส์งัคมและ - นกัเรียนมีการพฒันาในทกัษะ สนใจในงานช่าง - นกัเรียนมีการพฒันาในทกัษะ - นกัเรียนมีการพฒันาในทกัษะ   

   ภาษาองักฤษ ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ ทางดา้นวชิาชีพ - นกัเรียนชั้น ม.3 และครูใน ทางดา้นวชิาชีพ ทางดา้นวชิาชีพ   

   มาตรฐานขั้นต ่า 60% - นกัเรียนและครูมีความรู้และ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ - นกัเรียนและครูมีความรู้และ - นกัเรียนและครูมีความรู้และ   

   - เพ่ือพฒันาทกัษะทางวชิาชีพแก่ ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน - ส่งเสริม และพฒันาระดบั ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน   

   นกัเรียน จากการทศันศึกษาดูงานมากยิง่ข้ึน วชิาชีพของครูใหสู้งมาข้ึน จากการทศันศึกษาดูงานมากยิง่ข้ึน จากการทศันศึกษาดูงานมากยิง่ข้ึน   

   - เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิบรรลุตาม   - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิบรรลุตาม - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิบรรลุตาม   

   ไดแ้สวงหาความรู้ทุกแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายของโรงเรียน   เป้าหมายของโรงเรียน เป้าหมายของโรงเรียน   

    นอกหอ้งเรียน จากการศึกษามา ร้อยละ 60 ทุกกลุ่มสาระ   ร้อยละ 60 ทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 60 ทุกกลุ่มสาระ   

    คน้ควา้หาความรู้ ดว้ยตนเอง           

    โดยการทศันศึกษาดูงาน           

    - เพ่ือใหค้รูสามารถส่งเสริมและ           

    พฒันาผูเ้รียนในดา้นการเรียน           

    การสอนและดา้นพฤติกรรม           



๗๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     

 - จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามาสู่มาตรฐานสากล       

 - จดัรายวชิาและกจิกรรมเพิม่เตมิทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ     

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

19 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน - เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณธรรมและ - นกัเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ือง - นกัเรียนทั้งหมด - นกัเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ือง - นกัเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ือง   

  

- กิจกรรมเดินทางไกล

เขา้ค่าย จริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม   

  พกัแรมลูกเสือ เนตรนารี - เพื่อใหน้กัเรียนมีการพฒันาท่ีดี - นกัเรียนพฒันการทางดา้นจิตใจ   - นกัเรียนพฒันการทางดา้นจิตใจ - นกัเรียนพฒันการทางดา้นจิตใจ   

  - กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ ในดา้นร่างกายและจิตใจไม่ยุง่เก่ียว และร่างกายดีข้ึนไม่ยุง่เก่ียว   และร่างกายดีข้ึนไม่ยุง่เก่ียว และร่างกายดีข้ึนไม่ยุง่เก่ียว   

  สาธารณะประโยชน์ กบัอบายมุขยาเสพติด อบายมุข ยาเสพติด   อบายมุข ยาเสพติด อบายมุข ยาเสพติด   

  - กิจกรรมชุมนุม - เพื่อเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ - นกัเรียนรู้และรักสถาบนัหลกั   - นกัเรียนรู้และรักสถาบนัหลกั - นกัเรียนรู้และรักสถาบนัหลกั   

  - กิจกรรแนะแนว - เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ ของชาติ   ของชาติ ของชาติ   

  - กิจกรรม ICT - เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนตามความ - นกัเรียนมีจิตสาธารณะ   - นกัเรียนมีจิตสาธารณะ - นกัเรียนมีจิตสาธารณะ   

  

 - กิจกรรมสอบธรรม

ศึกษา ถนดั - นกัเรียนมีความสุขสนุกสนาน   - นกัเรียนมีความสุขสนุกสนาน - นกัเรียนมีความสุขสนุกสนาน   

    - เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อและรับ ในการเรียน   ในการเรียน ในการเรียน   

    นกัเรียน เขา้เรียนชั้นม.1 - นกัเรียนเขา้เรียนชั้นม.1  เพ่ิม   - นกัเรียนเขา้เรียนชั้นม.1  เพ่ิม - นกัเรียนเขา้เรียนชั้นม.1  เพ่ิม   

    - เพื่อจดัหาอุปกรณ์ดา้น ICT ให ้ มากข้ึนและนกัเรียนชั้น ม.3 ได ้   มากข้ึนและนกัเรียนชั้น ม.3 ได ้ มากข้ึนและนกัเรียนชั้น ม.3 ได ้   

    นกัเรียนใช ้40 ชัว่โมง ไปเรียนต่อในสถานศึกษาอ่ืน   ไปเรียนต่อในสถานศึกษาอ่ืน ไปเรียนต่อในสถานศึกษาอ่ืน   

                



๗๘ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     

 - จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามาสู่มาตรฐานสากล       

 - จดัรายวชิาและกจิกรรมเพิม่เตมิทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ     

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

20 

กจิกรรมเดนิทางไกลเข้า

ค่าย - เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีไดเ้กิด - ลูกเสือ-เนตรนารีไดผ้า่นกิจกรรม - ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน - ลูกเสือ-เนตรนารีไดผ้า่นกิจกรรม - ลูกเสือ-เนตรนารีไดผ้า่นกิจกรรม   

  พกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประสบการณ์ตรงในการเดินทางไกล พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร   

    อยูค่่ายพกัแรม - ลูกเสือ-เนตรนารีเกิดความสามคัคี - ผลส าเร็จของโครงการ - ลูกเสือ-เนตรนารีเกิดความสามคัคี - ลูกเสือ-เนตรนารีเกิดความสามคัคี   

    - ลุกเสือ-เนตรนารีไดพ้ฒันาร่างกาย มีทศันคติในแนวทางของลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ 95 มีทศันคติในแนวทางของลูกเสือ มีทศันคติในแนวทางของลูกเสือ   

    และจิตใจใหเ้ป็นนกัเรียนท่ีมี ท่ีจะเป็นเยาวชนท่ีดี   ท่ีจะเป็นเยาวชนท่ีดี ท่ีจะเป็นเยาวชนท่ีดี   

    ศกัยภาพ - ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสามคัคี   - ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสามคัคี - ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสามคัคี   

    - ลูกเสือ-เนตรนารีไดรู้้จกัท างาน รู้จกัเสียสละมีความอดทนสามารถ   รู้จกัเสียสละมีความอดทนสามารถ รู้จกัเสียสละมีความอดทนสามารถ   

    ร่วมกบัรู้จกัแกปั้ญหาและมีความ น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   

    สามคัคีและรู้จกัเสียสละ - ลูกเสือ-เนตรนารี รักเคารพ   - ลูกเสือ-เนตรนารี รักเคารพ - ลูกเสือ-เนตรนารี รักเคารพ   

    - ลูกเสือ-เนตรนารีรู้จกัอนุรักษ ์ เทิดทูน สถาบนัหลกั คือชาติ ศาสนา   เทิดทูน สถาบนัหลกั คือชาติ ศาสนา เทิดทูน สถาบนัหลกั คือชาติ ศาสนา   

    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พระมหากษตัริย ์   พระมหากษตัริย ์ พระมหากษตัริย ์   

    - ลูกเสือ-เนตรนารีรักเคารพและ           

    เทิดทูนสถาบนัหลกั คือ ชาติศาสนา           

    พระมหากษตัริย ์           



๗๙ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

         

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

21 

กจิกรรมจดัซื้ออุปกรณ์

และ 

- เพ่ือจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ใน

ดา้น - นกัเรียนมีทกัษะในการใชค้อม เชิงปริมาณ - นกัเรียนมีทกัษะในการใชค้อม - นกัเรียนมีทกัษะในการใชค้อม   

  พฒันาระบบ ICT ICT ใหมี้จ านวนเพียงพอกบัการ พิวเตอร์ - นกัเรายนมีวสัดุและอุปกรณ์ พิวเตอร์ พิวเตอร์   

    ใหบ้ริการ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ สามารถใชง้านไดเ้พียงพอ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ   

    - เพื่อใหมี้อปุกรณ์อ านวยความ   เชิงคุณภาพ       

    สะดวกในการสืบคน้หาขอ้มูล   

- นกัเรียนสามารถใช้

คอมพิวเตอร์       

    - เพ่ือเพ่ิมวงจรความเร็วใหบ้ริการ   ขั้นพ้ืนฐานได ้100%       

    อินเตอร์เน็ต           

                

                

         

    



๘๐ 

 

 
 

 - การจดัท าแผนปฏบิัตงิานประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัตจิริง      

 - การจดัท าแผน SBMLD  ของสถานศึกษา       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

22 โครงการจดัท าแผนพฒันา - เพื่อจดัท าแผนพฒันาการศึกษา -สถานศึกษามีแผนพฒันาการศึกษา เชิงปริมาณ -สถานศึกษามีแผนพฒันาการศึกษา -สถานศึกษามีแผนพฒันาการศึกษา   

  การศึกษาของโรงเรียน ตามกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ แผนสามปี - บุคลากรในสถานศึกษาร่วม แผนสามปี แผนสามปี   

    บริหารงานและปฏิทินการปฏิบติังาน - ก าหนดทิศทางการพฒันาการศึกษา กนัจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ - ก าหนดทิศทางการพฒันาการศึกษา - ก าหนดทิศทางการพฒันาการศึกษา   

    - เพื่อใหโ้รงเรียนมีแผนพฒันา พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมิน การศึกษา พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมิน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมิน   

    การศึกษาเป็นปัจจุบนั ผลแผนพฒันา - บุคลากรในสถานศึกษาตาม ผลแผนพฒันา ผลแผนพฒันา   

    - เพ่ือจดัเตรียมโครงการต่างๆ ใหอ้ยู ่ - ผูบ้ริหาร ครูบุคคลากรทางการ แผนท่ีวางไว ้ร้อยละ 90 - ผูบ้ริหาร ครูบุคคลากรทางการ - ผูบ้ริหาร ครูบุคคลากรทางการ   

    ในลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุใน ศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในการ เชิงคุณภาพ ศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในการ ศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในการ   

    เอกสารงบประมาณประจ าปีและน า จดัท าแผนพฒันาน าไปสู่การปฏิบติั  - บุคลากรเห็นความส าคญัของ จดัท าแผนพฒันาน าไปสู่การปฏิบติั จดัท าแผนพฒันาน าไปสู่การปฏิบติั   

    ไปปฏิบติัไดท้นัท่ีเม่ือไดรับ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม การจดัท าแผนพฒันาทางการศึกษา ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   

    งบประมาณ - มีการประชุมสมัมนาเพ่ือส่งเสริม - สถานศึกษามีแผนพฒันาการ - มีการประชุมสมัมนาเพ่ือส่งเสริม - มีการประชุมสมัมนาเพ่ือส่งเสริม   

    - เพื่อพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดการ ศึกษามาเป็นแนวทางในการจดั กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดการ กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดการ   

    ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะความ แลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้   

    สามารถในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์           

    แผนสามปีแผนปฏิบติัการประจ าปี           

    งบประมาณและแผนปฏิบติัการ           

    ประจ าปีการศึกษาและกระบวนการ           

    ติดตามประเมินผล           



๘๑ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนแบบมส่ีวนร่วมด้านการบริหารจดัการโดยใช้ในโรงเรียนเป็นฐานการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา    

 - การจดัท าแผนปฏบิัตงิานประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัตจิริง      

 - การจดัท าแผน SBMLD  ของสถานศึกษา       

         

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

    - เพื่อประชุมทางวชิาการ           

    เชิงปฏิบติัการผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ           

    จดัท าแผนพฒันาการศึกษาตาม           

    กระบวนการมีส่วนร่วม           

                

                

                

                

                

                

                

                
 



๘๒ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการ และศิลปะ กฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

23 

โครงการจดัซื้อวสัดุ

อุปกรณ์ - เพ่ือจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ - ฝ่ายทั้ง 4 งานไดมี้วสัดุ อุปกรณ์ เชิงปริมาณ - ฝ่ายทั้ง 4 งานไดมี้วสัดุ อุปกรณ์ - ฝ่ายทั้ง 4 งานไดมี้วสัดุ อุปกรณ์   

  และครุภัณฑ์ส านักงานของ และค่าบริการของการใชค้รุภณัฑ ์ และครุภณัฑใ์หบ้ริการแก่นกัเรียน - นกัเรียนและบุคลากรทุกคนใน และครุภณัฑใ์หบ้ริการแก่นกัเรียน และครุภณัฑใ์หบ้ริการแก่นกัเรียน   

  งานวชิาการ งาน ท่ีน ามาใชป้ฏิบติังานในงาน และบุคลากรตลอดปีการศึกษา โรงเรียนสามารถใช ้วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรตลอดปีการศึกษา และบุคลากรตลอดปีการศึกษา   

  งบประมาณ ทั้ง 4 งาน ตลอดปีการศึกษา  -การบริการงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และครุภณัฑ ์ในงานทั้ง 4 งาน  -การบริการงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน  -การบริการงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน   

  งานบุคลากร และงาน - เพื่อใหบ้ริการอ านวยความสะดวก เป็นระบบคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นระบบคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว เป็นระบบคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว   

   บริหารทัว่ไป และสนบัสนุนงานทั้ง 4 งานให ้ ข้ึน เชิงคุณภาพ ข้ึน ข้ึน   

    ด าเนินไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและ - งานในฝ่ายทั้ง 4 งานเป็นระเบียบ - ฝ่ายงานงบประมาณจดัใหมี้ - งานในฝ่ายทั้ง 4 งานเป็นระเบียบ - งานในฝ่ายทั้ง 4 งานเป็นระเบียบ   

    สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน วสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑเ์พียง และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

    

- เพื่อใหง้านธุรการการเงินและ

พสัดุ   พอในการบริการจดัการภายใน       

    ด าเนินไปไดถู้กตอ้งและมี   ฝ่ายงาน ทั้ง 4 งานตลอดปีการ       

    ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   ศึกษา 2558-2560       

                
 

 

 

 



๘๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรให้มคีณภาพสามารถปฏบิัตหิน้าทีก่ารงานได้อย่างมปีระสิทธภาพ      

 - การจดัวางตวับุคลากรให้ตรงกบัความรู้ความสามารถวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกบัภาระงานทีรั่บผดิชอบ     

 - การด าเนินการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรประจ าปีและน าผลการประเมนิมาใช้ในการพฒันาบุคลารอย่างต่อเนือ่ง     

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

24 โครงการพฒันาบุคลากร - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ - บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ เชิงปริมาณ - บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ - บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์   

  ทางการศึกษา ท างานแก่ครู และบุคลากรใน มากข้ึนส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี - บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล มากข้ึนส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี มากข้ึนส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี   

    โรงเรียนใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ประสิทธิภาพมากข้ึน วดัศรีสมบูรณ์ทุกคนมีความรู้ ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพมากข้ึน   

    - เพื่อใหค้รูและบุคลากรน าความรู้ - การจดัการเรียนการสอนของ ประสบการณ์มากข้ึน ส่งผลให ้ - การจดัการเรียนการสอนของ - การจดัการเรียนการสอนของ   

    ท่ีไดม้าประยกุตป์รับปรุงใหมี้ โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็น การปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็น โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็น   

    ประสิทธิภาพตรงตามวสิยัทศัน์ ท่ียอมรับจากหน่วยงานอ่ืน และเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน ท่ียอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ท่ียอมรับจากหน่วยงานอ่ืน   

    ของโรงเรียน - บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการ อ่ืน - บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการ - บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการ   

    - เพื่อพฒันาบุคลากรใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี ปฏิบติังานมีความกระตือรือร้น เชิงคุณภาพ ปฏิบติังานมีความกระตือรือร้น ปฏิบติังานมีความกระตือรือร้น   

    เตม็ศกัยภาพสร้างผลงานอนัดีให ้ ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จอนัจะเป็น - บุคลากรามีขวญัก าลงใจในการ ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จอนัจะเป็น ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จอนัจะเป็น   

    กบัตนเองและโรงเรียน ผลดีต่อนกัเรียนและสถานศึกษา ปฏิบติังานสามารถสร้างผลงาน ผลดีต่อนกัเรียนและสถานศึกษา ผลดีต่อนกัเรียนและสถานศึกษา   

        อนัดีใหก้บัตนเองและสถานศึกษา       

        - บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล       

        วดัศรีสมบูรณ์สามารถน าความรู้       

        มาประยกุตใ์ชใ้หมี้ประสิทธิภาพ       

        ต่อการเรียนการสอน       

                



๘๔ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข   

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

25 โครงการส่งเสริม - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจประวติั - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ เชิงปริมาณ - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ   

  ประเพณ ี ความเป็นมาของวนัส าคญัทาง ประวติัความเป็นมาของวนัส าคญั - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี ประวติัความเป็นมาของวนัส าคญั ประวติัความเป็นมาของวนัส าคญั   

  ศาสนา ศิลปะ ศาสนา ทางศาสนา สมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษปีท่ี 1-3 ทางศาสนา ทางศาสนา   

   วฒันธรรมและ - เพื่อใหน้กัรียนมีความคุน้เคยต่อ - นกัเรียนมีความเขา้ใจคุน้เคยต่อ เชิงคุณภาพ - นกัเรียนมีความเขา้ใจคุน้เคยต่อ - นกัเรียนมีความเขา้ใจคุน้เคยต่อ   

   วนัส าคญั พระสงฆแ์ละความเขา้ใจในศาสนา พระสงฆแ์ละเขา้ใจเร่ืองศาสนพิธี - นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน พระสงฆแ์ละเขา้ใจเร่ืองศาสนพิธี พระสงฆแ์ละเขา้ใจเร่ืองศาสนพิธี   

    และไดช่ื้อวา่สืบต่อพระศาสนาไว ้ - นกัเรียนไดใ้กลชิ้ดพระศาสนา เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ทุกคนได ้ - นกัเรียนไดใ้กลชิ้ดพระศาสนา - นกัเรียนไดใ้กลชิ้ดพระศาสนา   

    - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ และไดช่ื้อวา่สืบต่ออายพุระศาสนา มีความรู้ความสามารถเขา้ใจใน และไดช่ื้อวา่สืบต่ออายพุระศาสนา และไดช่ื้อวา่สืบต่ออายพุระศาสนา   

    พระเพณีไทยในทอ้งถ่ินและรู้เร่ือง - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประเพณีไทย เร่ืองวนัส าคญัทางศาสนาและ - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประเพณีไทย - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประเพณีไทย   

    ภูมิปัญญาของคนในชุมชน และทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาของ ประเพณีส าคญัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาของ และทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาของ   

    - เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ระดิษฐก์ระทง คนในชุมชน และน าไปใชใ้นชีวติไดร้้อยละ 80 คนในชุมชน คนในชุมชน   

    ส่งเขา้ประกวดในงานลอยกระทง - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ เชิงปริมาณ - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ   

  - กิจกรรมออกพรรษา - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจประวติั เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนาได ้ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนาได ้ เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนาได ้   

  (ลากพระ) ความเป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนา รู้และใกลชิ้ดพระศาสนา สมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษปีท่ี 1-3 รู้และใกลชิ้ดพระศาสนา รู้และใกลชิ้ดพระศาสนา   

    เขา้ใจเร่ืองศาสนพิธีสืบทอดศาสนา - นกัเรียนเขา้ใจประเพณีไทยและ - นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน - นกัเรียนเขา้ใจประเพณีไทยและ - นกัเรียนเขา้ใจประเพณีไทยและ   

    - เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจประเพณี ทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาคนใน เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ทุกคนได ้ ทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาคนใน ทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญาคนใน   

    ไทยและทอ้งถ่ินรู้เร่ืองภูมิปัญญา ชุมชนดว้ยความสามคัคีและร่วม มีความรู้ความสามารถเขา้ใจใน ชุมชนดว้ยความสามคัคีและร่วม ชุมชนดว้ยความสามคัคีและร่วม   

    ของคนในชุมชนเป็นการสืบสาน อนุรักษ ์สืบสานประเพณีไว ้ เร่ืองวนัส าคญัทางศาสนาและ อนุรักษ ์สืบสานประเพณีไว ้ อนุรักษ ์สืบสานประเพณีไว ้   



๘๕ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

 - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

    และอนุรักษป์ระเพณีท่ีดีไว ้ -นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคนใน ประเพณีส าคญัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง -นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคนใน -นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคนใน   
    - เพื่อใหน้กัเรียนอนุรักษแ์ละ ชุมชนอยา่งมีความสามคัคี และน าไปใชใ้นชีวติได ้ ชุมชนอยา่งมีความสามคัคี ชุมชนอยา่งมีความสามคัคี   
    สืบสานประเพณีท่ีดีไว ้ พร้อมเพรียง   พร้อมเพรียง พร้อมเพรียง   
      - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน   - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน   
      ประเพณีท่ีดีไว ้   ประเพณีท่ีดีไว ้ ประเพณีท่ีดีไว ้   
  - กิจกรรมวนัลอยกระทง - เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี เชิงปริมาณ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี   
    เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ สามารถ สมบูรณ์ประดิษฐก์ระทงขนาดเลก็ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี สมบูรณ์ประดิษฐก์ระทงขนาดเลก็ สมบูรณ์ประดิษฐก์ระทงขนาดเลก็   
    ประดิษฐก์ระทงไดแ้ละเห็นความ และขนาดใหญ่ส าหรับร่วมประเพณี สมบูรณ์ จ านวน 198 คน จะได ้ และขนาดใหญ่ส าหรับร่วมประเพณี และขนาดใหญ่ส าหรับร่วมประเพณี   
    ส าคญัในเร่ืองประเพณ๊ลอยกระทง ลอยกระทง ประดิษฐก์ระทงใชใ้นประเพณี ลอยกระทง ลอยกระทง   
    - เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนจะไดมี้ส่วน - นกัเรียนรู้จกัการอนุรักษสื์บทอด ลอยกระทงไดดี้ข้ึน - นกัเรียนรู้จกัการอนุรักษสื์บทอด - นกัเรียนรู้จกัการอนุรักษสื์บทอด   
    ร่วมในการสืบทอดประเพณี ประเพณีลอยกระทงอนัเป็น เชิงคุณภาพ ประเพณีลอยกระทงอนัเป็น ประเพณีลอยกระทงอนัเป็น   
    ลอยกระทงทอ้งถ่ินและของชาติ ประเพณีส าคญัของทอ้งถ่ินและ - นกัเรียนสามารถเรียนรู้และเขา้ ประเพณีส าคญัของทอ้งถ่ินและ ประเพณีส าคญัของทอ้งถ่ินและ   
    - เพื่อใหน้กัเรียนอนุรักษแ์ละสืบ ของชาติ ใจวธีิการอนุรักษข์นบธรรมเนียม ของชาติ ของชาติ   
    สานประเพณีท่ีดีไว ้ - นกัเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการ ประเพณีทอ้งถ่ินและของชาติ - นกัเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการ - นกัเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการ   
      ประดิษฐก์ระทงส่งเขา้ประกวด   ประดิษฐก์ระทงส่งเขา้ประกวด ประดิษฐก์ระทงส่งเขา้ประกวด   
      ในงานประเพณี   ในงานประเพณี ในงานประเพณี   
      - นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคน   - นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคน - นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัคน   
      ในชุมชนอยา่งมีความพร้อมเพรียง   ในชุมชนอยา่งมีความพร้อมเพรียง ในชุมชนอยา่งมีความพร้อมเพรียง   



๘๖ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

 - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

      - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน   - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน - นกัเรียนอนุรักษแ์ละสืบสาน   

      ประเพณีท่ีดีไว ้   ประเพณีท่ีดีไว ้ ประเพณีท่ีดีไว ้   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



๘๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

 - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข       

 - ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

27 โครงการส่งเสริมและแก้ไข - เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติัคบอยูใ่น - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนได ้ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดั - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนได ้ - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนได ้   
  พฤตกิรรมนักเรียน สงัคมไดป้กติสุขภายใตก้ฏระเบียบ รับความรู้เร่ืองกฏระเบียบขอ้ตกลง ศรีสมบูรณ์มีพฤติกรรมอนัพึง รับความรู้เร่ืองกฏระเบียบขอ้ตกลง รับความรู้เร่ืองกฏระเบียบขอ้ตกลง   
  - ปฐมนิเทศ ขอ้ตกลงของโรงเรียน ของโรงเรียนในการอยูร่่วมกนั ประสงค ์ร้อยละ 80 ส าหรับ ของโรงเรียนในการอยูร่่วมกนั ของโรงเรียนในการอยูร่่วมกนั   
  - ปัจฉิมนิเทศ - เพ่ือใหน้กัเรียนรักษาค่านิยมท่ีดี - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน ร้อยละ 20 ไดรั้บการปรับเปล่ียน - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน   
  - ยกป่ินโตเขา้วดั งามและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย มีความรู้และเขา้ใจในการวดัผล พฤติกรรม มีความรู้และเขา้ใจในการวดัผล มีความรู้และเขา้ใจในการวดัผล   
  - ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทยและ - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดง ประเมินผล   ประเมินผล ประเมินผล   
  ค่านิยมท่ีดีงาม พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์เช่นดนตรี - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั   - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั   
  - ส่งเสริมสนบัสนุนการ กีฬา การแสดงเป็นตน้ คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร   คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร   
  แสดงของนกัเรียน - เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียน ในโรงเรียน   ในโรงเรียน ในโรงเรียน   
  - วนัเขา้พรรษา ท่ีไม่พึงประสงค ์           
  - วนัลากพระ             
  - วนัเด็ก             
  - วนัขนมลา             
  - อ่ืนๆ             
                



๘๘ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

28 โครงการอบรมคุณธรรม - เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนปฏิบติั (ไม่มข้ีอมูล) - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษปีท่ี 1 (ไม่มข้ีอมูล) (ไม่มข้ีอมูล)   

  

จริยธรรมนักเรียนช้ัน

มธัยม ตามหลกัศาสนารู้จกัควบคุมจิตใจ           

  ศึกษาปีที ่1 อดทน           

    - เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัความกตญัญู           

    กตเวที           

    - เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจบทบาท           

    หนา้ท่ีของตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น           

    - เพ่ือใหน้กัเรียนไม่ยุง่เก่ียว           

    ยาเสตติดและอบายมุข           

    - เพื่อฝึกเร่ืองสมาธิวปัิสนา           

                

                

                
 

 



๘๙ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการจดัการบริหารอาคารสถานทีส่ภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมการเรียนรู้    

 - ปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาอาคาร สถานที ่สภาพแวดล้อม ให้สะอาดและเป็นระเบียบร้อย      

 - จดัระบบสาธารณูปโภค        

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

29 

โครงการจดัการพฒันา

ระบบ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์และแหล่ง 

- โรงเรียนมีภูมิทศัน์และแหล่ง

เรียน 

- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-

3 

- โรงเรียนมีภูมิทศัน์และแหล่ง

เรียน - โรงเรียนมีภูมิทศัน์และแหล่งเรียน   

  สาธารณูปโภค เรียรรู้ภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสม รู้พอเพียงต่อความตอ้งการของ   รู้พอเพียงต่อความตอ้งการของ รู้พอเพียงต่อความตอ้งการของ   

  

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทศัน ์ ต่อการเรียนการสอน นกัเรียน   นกัเรียน นกัเรียน   

  และแหล่งเรียนรู้ - นกัเรียนมีบรรยากาศและอารมณ์ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ   - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ   

  

- กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์ สดช่ืนในการเรียน ต่อการเรียน   ต่อการเรียน ต่อการเรียน   

    - เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหน้กัเรียน - โรงเรียนมีครุภณัฑแ์ละอาคาร   - โรงเรียนมีครุภณัฑแ์ละอาคาร - โรงเรียนมีครุภณัฑแ์ละอาคาร   

    ไดเ้รียนรู้ สถานท่ีพอเพียงและเหมาะสมต่อ   สถานท่ีพอเพียงและเหมาะสมต่อ สถานท่ีพอเพียงและเหมาะสมต่อ   

    - เพ่ือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละอาคาร การใชบ้ริการของนกัเรียน   การใชบ้ริการของนกัเรียน การใชบ้ริการของนกัเรียน   

    สถานท่ีใหเ้หมาะสมอ านวยความ           

    สะดวดต่อนกัเรียน และชุมชน           

                

                



๙๐ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาให้มรีะบบเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา       

 - จดัระบบส่งเสริมความสัมพนัธ์บ้านกบัโรงเรียน       

 - จดักจิกรรมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชน       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

30 

โครงการเครือข่าย

การศึกษา - เพื่อประชุมกรรมการสถานศึกษา - โรงเรียนบริหารงานไดต้าม - นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนครู - โรงเรียนบริหารงานไดต้าม - โรงเรียนบริหารงานไดต้าม   

  

- กิจกรรมประชุม

ผูป้กครอง ในเร่ืองการก าหนดนโยบายพฒันา ระเบียบและความเจริญกา้วหนา้   ระเบียบและความเจริญกา้วหนา้ ระเบียบและความเจริญกา้วหนา้   

    โรงเรียนตามระเบียบก าหนด - นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน   - นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน - นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน   

    - เพ่ือประชุมผูป้กครองเครือข่าย จากการร่วมกนัและป้องกนัปัญหา   จากการร่วมกนัและป้องกนัปัญหา จากการร่วมกนัและป้องกนัปัญหา   

    

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเพื่อ

แกปั้ญหา - นกัเรียนผูป้กครองเขา้ใจระเบียบ   - นกัเรียนผูป้กครองเขา้ใจระเบียบ - นกัเรียนผูป้กครองเขา้ใจระเบียบ   

    นกัเรียน ของโรงเรียน   ของโรงเรียน ของโรงเรียน   

    - เพื่อประชุมผูป้กครองนกัเรียน - คณะครูไดศึ้กษาดูงานพฒันา   - คณะครูไดศึ้กษาดูงานพฒันา - คณะครูไดศึ้กษาดูงานพฒันา   

    ในเร่ืองต่างๆตามระเบียบท่ีก าหนด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

    ของโรงเรียน           

                

                
 



๙๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ       

 - จดัระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

31 โครงการพฒันาระบบสาร - เพ่ือใหข้อ้มูลในดา้นต่างๆ ของ - ขอ้มูลในดา้นต่างๆของสถาน เชิงปริมาณ - ขอ้มูลในดา้นต่างๆของสถาน - ขอ้มูลในดา้นต่างๆของสถาน   

  สนเทศและระบบ สถานศึกษาไดถู้กตอ้งรวดเร็ว เช่ือถือ ศึกษามาถูกตอ้ง รวดเร็วเช่ือถือได ้ - จดัท าระบบสารสนเทศของ ศึกษามาถูกตอ้ง รวดเร็วเช่ือถือได ้ ศึกษามาถูกตอ้ง รวดเร็วเช่ือถือได ้   

   อนิเตอร์เน็ต ได ้ - สะดวกประหยดัเวลาในการคน้หา สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา - สะดวกประหยดัเวลาในการคน้หา - สะดวกประหยดัเวลาในการคน้หา   

    - เพื่อสะดวก ประหยดัเวลาในการ - ขอ้มูลเป็นระบบทนัสมยัครบถว้น 2558 - ขอ้มูลเป็นระบบทนัสมยัครบถว้น - ขอ้มูลเป็นระบบทนัสมยัครบถว้น   

    คน้หา เป็นปัจจุบนั - ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 85 เป็นปัจจุบนั เป็นปัจจุบนั   

    - เพื่อใหข้อ้มูลเป็นระบบทนัสมยั - ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีความถูกตอ้งทนัสมยั สะดวก - ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา - ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   

    ครบถว้น มีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อการใชใ้นการปฏิบติังาน มีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

    - เพื่อใหก้ารจดัระบบสารสนเทศ - การบริหารงานภายในสถาน   - การบริหารงานภายในสถาน - การบริหารงานภายในสถาน   

    ของสถานศึกษามีการพฒันาอยา่งมี ศึกษามีประสิทธิภาพ   ศึกษามีประสิทธิภาพ ศึกษามีประสิทธิภาพ   

    ประสิทธิภาพ           

    - เพื่อใหก้ารบริหารงานภายใน           

    สถานศึกษามีประสิทธิภาพ           

                

                

                

                



๙๒ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาให้มรีะบบเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา       

 - จดักจิกรรมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชน       

 - จดัระบบส่งเสริมความสัมพนัธ์บ้านโรงเรียน       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

32 โครงการประชาสมัพนัธ ์ - เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชนตลอดถึง   เชิงปริมาณ       

  โรงเรียน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   - คณะครูนกัเรียนผูป้กครอง       

    ต่างๆ ของโรงเรียน   

ชุมชนตลอดถึงประชาชน

โรงเรียน       

    - เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้กครอง   เทศบาลวดัศรีสมบูรณ์ทุกคนได ้       

    ชุมชนตลอดถึงประชาชนเห็นความ   รับทราบขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมมาก       

    ส าคญัของโรงเรียน   ข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60       

    - เพ่ือประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร   เชิงคุณภาพ       

    กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดย   - คณะครู นกัเรียนผูป้กครอง       

    ผา่นทางแวบ็ไซตแ์ละสือต่างๆ   ชุมชนตลอดถึงประชาชน เขา้       

        ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน       

        ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60       

                

                



๙๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาให้มรีะบบเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา       

 - จดักจิกรรมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชน       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

33 

กจิกรรมศึกษาดูงาน

เครือข่าย - เพื่อใหบุ้คลากรทางการศึกษาได ้ - บุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันา - บุคลากรทางการศึกษาทุกคน - บุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันา - บุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันา   

  การศึกษา พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง   ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง   

    - เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ - สร้างาขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร   - สร้างาขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร - สร้างาขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร   

    บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา   ทางการศึกษา ทางการศึกษา   

    - เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี - เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี   - เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี - เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี   

    ระหวา่งครูนกัเรียนและบุคลากร ระหวา่งครู นกัเรียนและบุคลากร   ระหวา่งครู นกัเรียนและบุคลากร ระหวา่งครู นกัเรียนและบุคลากร   

    ทางการศึกษา ทางการศึกษา   ทางการศึกษา ทางการศึกษา   

                

                

                

                
 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันส่งเสริมผู้เรียนให้มทีกัษะในการคดิอย่างเป็นระบบและมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานรู้จกัตดัสินใจ อย่างมเีหตุผลแก้ป ญหาได้ด้วยความรอบคอบ    

 -จดักจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการฝึกการคดิอย่างเป็นระบบ       

 -ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานด้วยความภูมใิจ      

 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนในการฝึกปฏบิัตกิารตดัสินใจอย่างมเีหตุผล       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

34 โครงการส่งเสิรม - เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบ - นกัเรียนมาใช่สิทธิออกเสียงเลือก เชิงปริมาณ - นกัเรียนมาใช่สิทธิออกเสียงเลือก - นกัเรียนมาใช่สิทธิออกเสียงเลือก   
  ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ตั้งตามเป้าหมาย - ผูเ้รียน ร้อยละ 90 เห็นคุณค่า ตั้งตามเป้าหมาย ตั้งตามเป้าหมาย   
  โรงเรียน - เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพในสิทธิ - นกัเรียนรู้จกัเคารพใชสิ้ทธิเสรี และเคารพในสิทธิเสรีภาพของ - นกัเรียนรู้จกัเคารพใชสิ้ทธิเสรี - นกัเรียนรู้จกัเคารพใชสิ้ทธิเสรี   
  - เลือ่กตั้งสภานักเรียน เสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้นมีความ ภาพของตนเองและผูอ่ื้นมีความ ตนเองและผูอ่ื้น ภาพของตนเองและผูอ่ื้นมีความ ภาพของตนเองและผูอ่ื้นมีความ   
  - สรรหาสารวตันกัเรียน เป็นผูน้ า รู้จกัคิดเป็นท าเป็น แก ้ เป็นประชาธิปไตย - ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตย   
   - อบรมคณะกรรมการ ปัญหาเป็น - นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ในกิจกรรส่งเสริมประชาธิปไตย - นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ - นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ   
   นักเรียน - เพื่อพฒันาผูเ้รายนดา้นกระบวน มีประสบการณ์การท างาน เชิงคุณภาพ มีประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์การท างาน   
    การคิดและการท างานเป็นทีมตาม - นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั - ผูเ้รีนนท าหนา้ท่ีเป็นคณะ - นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั - นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั   
    วถีิประชาธิปไตย กิจกรรมต่างๆตามแนวทางประชา กรรมการนกัเรียนปีการศึกษา กิจกรรมต่างๆตามแนวทางประชา กิจกรรมต่างๆตามแนวทางประชา   
    - เพ่ือใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ ธิปไตย 2558 และผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน ธิปไตย ธิปไตย   
    จดักิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง - นกัเรียนมีจิตส านึกและพฤติกรรม 27 คน มีความรู้ความเขา้ใจการ - นกัเรียนมีจิตส านึกและพฤติกรรม - นกัเรียนมีจิตส านึกและพฤติกรรม   
    ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ- ความเป็นวถีิชีวติประชาธิปไตย ปฏิบติักิจกรรมตามแนวทาง ความเป็นวถีิชีวติประชาธิปไตย ความเป็นวถีิชีวติประชาธิปไตย   
    - เพื่อพฒันาและเปล่ียนแปลง - นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง ประชาธิปไตย - นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง - นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง   
    พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง ประสงค ์ของสถานศึกษา   ประสงค ์ของสถานศึกษา ประสงค ์ของสถานศึกษา   
    นกัเรียน           
    - ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะ           
    อนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา           
               



๙๕ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์พฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัยสุขรางกายและสุขภาพจติทีด่มีคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีาตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

         

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

35 

โครงการโรงเรียน

ส่งเสริม 

- เพื่อใหค้รูในโรงเรียนและ

นกัเรียน 

- นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน - นกัเรียน ครูบุคลากรทุกคน - นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน - นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน   

  สุขภาพ มีสุขภาพดี มีสุขภาพดีถว้นหนา้ ในโรงเรียน มีสุขภาพดีถว้นหนา้ มีสุขภาพดีถว้นหนา้   

    - ใหน้กัเรียนรู้เร่ืองสุขลกัษณะและ - นกัเรียนรู้เร่ืองสุขอนามยัและให ้   - นกัเรียนรู้เร่ืองสุขอนามยัและให ้ - นกัเรียนรู้เร่ืองสุขอนามยัและให ้   

    การใหบ้ริการกนันกัเรียนและครู การบริการขั้นพ้ืนฐานแก่นกัเรียน   การบริการขั้นพ้ืนฐานแก่นกัเรียน การบริการขั้นพ้ืนฐานแก่นกัเรียน   

    - เพื่อใหน้กัเรียนไดม้าตรฐาน และครู   และครู และครู   

    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - โรงเรียนไดม้าตรฐานโรงเรียน   - โรงเรียนไดม้าตรฐานโรงเรียน - โรงเรียนไดม้าตรฐานโรงเรียน   

      ส่งเสริมสุขภาพ   ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ   

                

                

                

                

                

                



๙๖ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการจดัการบริหารอาคารสถานทีส่ภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการทีส่่งเสริมการเรียนรู้   

 - ปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

36 

โครงการ ปตท.

เสริมสร้าง - เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจหลกั  - นกัเรียนมีความเขา้ใจและมีทศัน  - นกัเรียนและบุคลากรทุกคน       

  

คุณภาพชีวติสู่เยาวชน 

(5ส) การ 5 ส คติท่ีดีต่อโครงการ 5 ส ในโรงเรียนร่วมปฏิบติัและรับ       

    - เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาฝึกนิสยั - นกัเรียนไดพ้ฒันาฝึกฝนนิสยั ผลจากกิจกรรม 5 ส       

    ความรับผิดชอบตามหลกั 5 ส ความรับผดัชอบตามหลกัการ 5 ส         

    - เพื่อโรงเรียนหอ้งเรียนท่ีท างาน - หอ้งเรียนท่ีท างานและบุคลากร         

    และบุคลากรไดรั้บผลดีมีความสุข ไดรั้บผลดีตามลกัษณะ 5 สทุกคน         

    ในการท างานนกัเรียนมีความสุข มีความสุขในการท างานนกัเรียน         

    ในการเรียน มีความสุขในการเรียน         

    - เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร - มีการประหยดัทรัพยากรซ่ึงเป็น         

    

ซ่ึงเป็นผลจาการปฏิบติักิจกรรม 5 

ส ผลมาจากการปฏิบติั กิจกรรม 5 ส         

                

                
 



๙๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนักเรียนให้มทีกัษะในการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนาและมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

 - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

 - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข       

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

37 โครงการส่งเสริมประเพณ ี - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจประวติั  - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัศรี  - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ  - นกัเรียนรู้และเขา้ใจประวติัความ   

  ศิลปะศาสนาวฒันธรรม ความเป็นมาของขวญัวนัส าคญัทาง เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนา สมบูรณ์ ร้อยละ 80  เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนา เป็นมาของวนัส าคญัทางศาสนา   

  และวนัส าคญั ศาสนา - นกัเรียนมีความคุน้เคยต่อพระสงฆ ์ เขา้ร่วมกิจกรรม - นกัเรียนมีความคุน้เคยต่อพระสงฆ ์ - นกัเรียนมีความคุน้เคยต่อพระสงฆ ์   

  - วนัเขา้พรรษา - เพ่ือใหน้กัเรียนมีความคุน้เคยตอ่ และความเขา้ใจในศาสนพิธี   และความเขา้ใจในศาสนพิธี และความเขา้ใจในศาสนพิธี   

  - วนัวสิาขบูชา พระสงฆแ์ละเขา้ใจเร่ืองศาสนพิธี - นกัเรียนไดใ้กลา้ชิดพระศาสนา   - นกัเรียนไดใ้กลา้ชิดพระศาสนา - นกัเรียนไดใ้กลา้ชิดพระศาสนา   

  - วนัมาฆบูชา - เพื่อใหน้กัเรียนใกลชิ้ดพระศาสนา และไดช่ื้อวา่สืบต่อพระศาสนาไว ้   และไดช่ื้อวา่สืบต่อพระศาสนาไว ้ และไดช่ื้อวา่สืบต่อพระศาสนาไว ้   

  

- วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับ

ปีใหม่ และไดช่ื้อวา่สืบต่อพระศาสนาไว ้ - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ   - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ   

  - วนัเด็ก - เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจ ประเพณีไทยและทอ้งถ่ิน และ   ประเพณีไทยและทอ้งถ่ิน และ ประเพณีไทยและทอ้งถ่ิน และ   

  - วนัพอ่ ประเพณีไทยและทอ้งถ่ินและรู้เร่ือง รู้เร่ืองภูมิปัญญาของคนในชุมชน   รู้เร่ืองภูมิปัญญาของคนในชุมชน รู้เร่ืองภูมิปัญญาของคนในชุมชน   

  -วนัไหวค้รู ภูมิป ญญาของคนในชุมชน           

  - วนัลอยกระทง - เพ่ือใหน้กัรียนไดร่้วมกิจกรรมกบั           

    คนในชุมชน           

                
 



๙๘ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพร่างกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีา ตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

 - การพฒันานักเรียนอย่างเตม็ศักยภาพ และความถนัดของผู้เรียน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

38 โครงการจดัซื้อวสัดุ - เพ่ือจดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์และ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการ - ฝ่ายวชิาการมีวสัดุอุปกรณ์และ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการ - นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการ   

  อุปกรณ์และครุภณัฑ์ ครุภณัฑใ์นฝ่ายวชิาการใหเ้พียงพอ ปฏิบติักิจกรรมในดา้นการเรียน ครุภ ณฑเ์พียงพอในการบริหาร ปฏิบติักิจกรรมในดา้นการเรียน ปฏิบติักิจกรรมในดา้นการเรียน   

    กบัความตอ้งการของนกัเรียน การสอนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง จกัการเรียนการสอน ใหแ้ก่ การสอนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง การสอนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง   

    - เพื่อใหก้ารด าเนินงานในดา้น - ครูมีวสัดุอุปกรณ์ตรงกบัความตอ้ง นกัเรียนตลอดปีการศึกษา - ครูมีวสัดุอุปกรณ์ตรงกบัความตอ้ง - ครูมีวสัดุอุปกรณ์ตรงกบัความตอ้ง   

    บริการวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ ์ การในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   การในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

    แก่คณะครูไดต้รงกบัความตอ้งการ - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

    ในแต่ละสาระการเรียนรู้แต่ละฝ่าย ดีข้ึน   ดีข้ึน ดีข้ึน   

    งานในงานวชิาการ           

    - เพื่อความสะดวกในการบริหาร           

    จดัการใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว           

                

                
 



๙๙ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพร่างกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีา ตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาการเรียนรู้เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 - การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพือ่การเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้      

 - การพฒันานักเรียนอย่างเตม็ศักยภาพ และความถนัดของผู้เรียน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

39 

โครงการทศันศึกษา

แหล่ง  - เพ่ือส่งเสิรมใหน้กัเรียนมีโอกาส  - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น  - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น  - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น   

  

เรียนรู้และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้นอก สนใจใฝ่เรียนรู้คน้ควา้หาความรู้   1-3 โรงเรียนเทศบาลวดัศรี สนใจใฝ่เรียนรู้คน้ควา้หาความรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้คน้ควา้หาความรู้   

    สถานท่ี ดว้ยตนเอง สมบูรณ์ทุกคน ดว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง   

     - เพื่อใหน้กัเรียนมีความกระตือ  -นกัเรียนมีโลกทศันท่ี์กา้วไกล  - นกัเรียนมีความกระตือรือร้น  -นกัเรียนมีโลกทศันท่ี์กา้วไกล  -นกัเรียนมีโลกทศันท่ี์กา้วไกล   

    รือร้นในใจ่ใฝ่เรียนรู้จากแหล่ง ดา้นการศึกษา สนใจใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 80 ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษา   

    เรียนรู้ต่างๆ  - นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จาก    - นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จาก  - นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จาก   

     - เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญั 

ประสบการณ์ตรงและแหล่ง

เรียนรู้   ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้   

    ของการเรียนทุกคนทุกเวลา ท่ีทนัสมยั   ท่ีทนัสมยั ท่ีทนัสมยั   

                

                
 



๑๐๐ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพฒันากระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     

 - จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล       

 - จดัรายวชิาและกจิกรรมเพิม่เตมิทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ     

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

40 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 

 - เพ่ือใหน้กัเรียนไดผ้า่นการ

ประเมิน   - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดั  - นกัเรียนมีจิตส าจึกท่ีดีมีจิต  - นกัเรียนมีจิตส าจึกท่ีดีมีจิต   

  สาธารณะประโยชน์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ศรีสมบูรณ์ ทุกคน สาธารณะต่อสงัคม สาธารณะต่อสงัคม   

    - เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงการ    - นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง - นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง   

    บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม    ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง   

    - เพื่อใหน้กัเรียนสามารถด ารงชีวติ    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

    ไดอ้ยา่งมีความสุข    พทุธศกัราช 2551 พทุธศกัราช 2551   

    - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้           

    คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์           

    ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา           

    ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551           

     - เพื่อเป็นหลกัฐานในการพิจรณา           

    เกณฑก์ารจบหลกัสูตร           

                
 



๑๐๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพร่างกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีา ตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาส่งเสริมนกัเรียนอย่างเตม็ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

41 โครงการส่งเสริมทกัษา  - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้ขา้  - นกัเรียน นกักีฬา ตวัแทน ของ  - นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้น  - นกัเรียน นกักีฬา ตวัแทน ของ  - นกัเรียน นกักีฬา ตวัแทน ของ   

  ทางด้านกฬีา ร่วมการแข่งขนัระดบัอ าเภอและ โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั กีฬา โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั   

    จงัหวดั กีฬาในระดบัอ าเภอและจงัหวดั - เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาใน กีฬาในระดบัอ าเภอและจงัหวดั กีฬาในระดบัอ าเภอและจงัหวดั   

        ระดบัอ าเภอและจงัหวดั       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 



๑๐๒ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นภูมปัิญญาท้องถิน่และความเป็นไทยให้กบัผู้เรียนนักเรียนให้มทีกัษะการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง    

  - ส่งเสริมมารยาทไทย ความเป็นไทยอนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่น       

  - ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นในการบูรณาการเรียนการสอน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

42 โครงการวนัขนมลา  - เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์งาน  เชิงปริมาณ 

 -โรเรียนและชุมชนบา้นศรี

สมบูรณ์ 

 -โรเรียนและชุมชนบา้นศรี

สมบูรณ์   

    โรงเรียนและชุมชนบา้นศรีสมบูรณ์   - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป   

    

 - เพื่อสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้กครอง 

ผู ้  วดัศรีสมบูรณ์ทุกคนและชุมชน - ผูป้กครองประกอบการท าอาชีพ - ผูป้กครองประกอบการท าอาชีพ   

    ประกอบอาชีพท าขนมลามีความ  ศรีสมบูรณ์ ขนมลามีความภาคภูมิใจในอาชีพ ขนมลามีความภาคภูมิใจในอาชีพ   

    ภูมิใจในตนเอง  เชิงคุณภาพ ตนเอง ตนเอง   

    - เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมนกัเรียน   - ผลส าเร็จของโครงการ  - ส่งเสริมนกัเรียนใหรั้กในภูมิ  - ส่งเสริมนกัเรียนใหรั้กในภูมิ   

    ใหรั้กในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ  คิดเป็นร้อยละ 95 ปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญญาทอ้งถ่ิน   

    ภูมิใจในอาชีพ     - สร้างอาชีพในชุมชนบา้นศรีสม  - สร้างอาชีพในชุมชนบา้นศรีสม   

    - เพ่ือส่งเสริมอาชีพในชุมชนบา้น    บูรณ์และร่วมมือกบัชุมชนบา้น บูรณ์และร่วมมือกบัชุมชนบา้น   

    ศรีสมบูรณ์และร่วมมือกบัชุมชน    ศรีสมบูรณ์ขายขนมลาไดม้ากข้ึน ศรีสมบูรณ์ขายขนมลาไดม้ากข้ึน   

    จดัท าเป็นแหล่งเรียนรู้    ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป   

                

                



๑๐๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างนิสัย ให้มทีกัษะการด ารงชีวติเป็นผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค าสอนพุทธศาสนา และมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์    

  - จดักจิรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์      

 - ปลูกจติส านึกให้เกดิจติอาสาและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข       

  - ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์       

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

43 โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติัตนอยูใ่น  - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน  - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล  - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน  - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน   

  แก้ไขพฤตกิรรมนกัเรียน สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขภายใตก้ฎ ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎระเบียบ วดัศรีสมบูรณ์ มีพฤติกรรม ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎระเบียบ ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎระเบียบ   

   - ปฐมนิเทศ ระเบียบขอ้ตกลงของโรงเรียน ขอ้ตกลงของโรงเรียนในการอยู ่ อนัพึงประสงค ์ร้อยละ 20 ขอ้ตกลงของโรงเรียนในการอยู ่ ขอ้ตกลงของโรงเรียนในการอยู ่   

  - ปัจฉิมนิเทศ  - เพ่ือใหน้กัเรียนรักษาค่านิยมท่ีดี ร่วมกนั ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร่วมกนั ร่วมกนั   

  - ยกป่ินโตเขา้วดั งานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนมี    - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนมี  - นกัเรียนและผูป้กครองทุกคนมี   

  - ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย  - เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดง ความรู้และเขา้ใจการวดัผล   ความรู้และเขา้ใจการวดัผล ความรู้และเขา้ใจการวดัผล   

  และค่านิยมท่ีดีงาม พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์เช่นดนตรี ประเมินผล   ประเมินผล ประเมินผล   

  - ส่งเสริมสนบัสนุนการ กีฬา การแสดง เป็นตน้ - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั   - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั - นกัเรียนและผูป้กครองไดรู้้จกั   

  แสดงออกของนกัเรียน  - เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียน คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร   คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร คุน้เคยกบัโรงเรียนและบุคลากร   

   - ป้องกนัยาเสพติดและ ท่ีไม่พึงประสงค ์ ในโรงเรียน   ในโรงเรียน ในโรงเรียน   

  โรคเอดส์             

  - ลานกีฬาตา้นยาเสพติด             

  - ปรับปรุงพฤติกรรมและ             

  

มีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์             



๑๐๔ 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพร่างกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีา ตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาส่งเสริมนกัเรียนอย่างเตม็ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

44 

โครงการจดัซื้อวสัดุ

เคร่ือง  - เพื่อใหน้กัเรียนวงโยธวาฑิตมีชุด  - นกัเรียนมีชุดวงโยธวาฑิตใส่  - ชุดวงดยธวาฑิต ชุดละ 3,500  - นกัเรียนมีชุดวงโยธวาฑิตใส่  - นกัเรียนมีชุดวงโยธวาฑิตใส่   

  แต่งกายชุดวงโยธวาฑติ 

การแต่งกายในการออกแสดงใน

งาน เพ่ือใชใ้นกิจกรรมสาธารณะ บาท จ านวน 40 ชุด เพ่ือใชใ้นกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือใชใ้นกิจกรรมสาธารณะ   

    ต่างๆ ประโยชน ์   ประโยชน ์ ประโยชน ์   

     - เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให ้  - นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด    - นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด  - นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด   

    เป็นประโยชน ์ ประโยชน ์   ประโยชน ์ ประโยชน ์   

    

- เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม           

    การแสดงในโอกาสต่างๆ           

                

                
 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพร่างกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีวามรู้ทางด้านวชิาการและศิลปะดนตรีกฬีา ตามศักยภาพของตนเอง    

 - การพฒันาส่งเสริมนกัเรียนอย่างเตม็ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน      

         

ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิชิงคุณภาพ   

ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ   

44 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์  - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาความ  - นกัเรียนสามารถพฒันาศกัยภาพ  -ซ้ือเคร่ืองดนตรี คือ       

  

อุปกรณ์ดนตรี วงโยธ

วาฑิต สามารถของนกัเรียนดา้นดนตรีให ้ ดา้นดนตรีของตนเองใหสู้งข้ึน 1. เมโลโฟน1 ตวั       

    สูงข้ึน  - นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด 2. คลาริเน็ต2 ตวั       

     - เพ่ือส่งเสริมและสนองความ ประโยชน ์ 3. กลองสแนรี 3 ใบ       

    สามารถพิเศษดา้นดนตรี ของ   4. ฉาบ 16 น้ิว 4 คู่       

    นกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรม   5. กลองทอม4 ใบ       

     - เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่อาชีพได ้           

                

                

                

                

                

                

 
 



๑๐๖ 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑๐๐     √ 

1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมาย
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐๐     √ 

๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๘๘.๒๓    √  

๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไป
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙๗.๐๖     √ 

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐๐     √ 

๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๘๒.๓๕    √  

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  และน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๙๖.๔๗     √ 

๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๑๐๐     √ 

๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม 

๑๐๐     √ 

๑.๑๐  ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๔๙๗     √ 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  รอ่งรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินของครู  เวรประจ าวัน  โครงการส่งเสริมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา  สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน 
บันทึกการอยู่เวรยามกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข พัฒนาครูเรื่องการใช้เทคโนโลยี 



๑๐๗ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครมีู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการแบบประเมินตนเอง แผนการสอน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินตนเอง กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารประจ าชั้นนักเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ก าหนดนโยบายให้ครูมีแบบบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการแบบประเมินครู แผนการสอน 

แบบประเมินครู แผนการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบประเมินครู กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา แผนการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการแบบประเมินครู แผนการสอนสื่อ
การเรียนการสอน 
แบบประเมินครู แผนการสอนสื่อการเรียนการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
 



๑๐๘ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินครู แผนการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบประเมินตนเอง วิจัยในชั้นเรียน แผนการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินตนเอง สภาพห้องเรียน โครงการ 5 ส. 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินครู โครงการประชุมผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมโฮมรูม) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา255๗ ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 



๑๐๙ 

 

 
 

  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม 
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดมีาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1 
..........................................................-.......................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑๐๐     √ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

๑๐๐     √ 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐     √ 

 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีgpujp, 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินผู้บริหาร แฟ้มสะสมงานบุคลากร แบบประเมินวิทยฐานะ การตรวจเช็คแผน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 



๑๑๑ 

 

 
 

แผนพัฒนาคุภาพ แผนประจ าปี แผน3 ปี แผน 5 ปี โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ รายงาน 
SAR โครงการนิเทศการสอน แบบประเมินผู้บริหาร โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะ ระบบประกันคุณภาพ โครงการ
พัฒนาบุคลากร รายงานการอบรม 
  ปัญหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ค าสั่งมอบหมายงานแต่ละฝ่าย  คู่มือ
การปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย  บันทึกการประชุมฝ่ายงาน  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน   
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ      ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 



๑๑๒ 

 

 
 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒  - 
 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

 - 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพียงพออยู่ ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด 
สวยงาม 

๙๓.๓๓     √ 

3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

100.00     √ 

3.3สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือ
จัดการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

3.4สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

100.00     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๖.๖๖     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 



๑๑๓ 

 

 
 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
สภาพแวดล้อมจริง ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการห้องเรียนห้องประกอบการ ทะเบียน
วัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ 
โ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สร้างสีสัน  ป้ายนิเทศในห้องเรียนเพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการ 5 ส โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม ศาลาริมน้ า 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน บันทึกการใช้ห้องพยาบาล บันทึกอุบัติเหตุ บันทึกการ
ตรวจสุขภาพนักเรียนแต่ละเทอม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แผนงบประมาณประจ าปี บันทึกการบริจาค ทุนการศึกษา โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุม
ผู้ปกครอง โครงการวันขนมลา 
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
บันทึกการใช้ห้องโสตฯ ทะเบียนสื่อภายในและภายนอกห้องคอมพิวเตอร์ ผลการเรียนคอมพิวเตอร์ บันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องโสตฯ แบบเรียนนวัตกรรม ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันวิชาการ โครงการ
แนะแนว 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

 



๑๑๔ 

 

 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพ  

ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน255๘ ได้ระดับคุณภาพ๕  ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘ สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยีย่ม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 3 

........................................................-............................................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัยเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เรียน ภายในระยะเวลา  1 ปี 



๑๑๕ 

 

 
 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

(ร้อยละ) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 83.33      
4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๙๓.๓๓      
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

๘๖.๖๗      

4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๘๓.๖๖      
๔.๕  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 80.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๕๔๐      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
คู่มือการบริหารโรงเรียน บันทึกการประชุมโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน รายงานโครงการ การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
สารสนเทศ เว็บไซด์โรงเรียน วารสารโรงเรียน โครงการประชาสัมพันธ์ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน รายงานโครงการ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
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  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คู่มือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  หนังสือเชิญ
ประชุม    กิจกรรมการร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าสั่งจัดท าแผน ประกาศใช้แผน รายงานโครงการ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 บันทึกการประชุม โครงการเครือข่ายการศึกษา ค าสั่งประเมินผลการจัดท าแผน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔ ดมีาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕ 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย..................  

เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔ 
……………………………………………………………………. -…………………………………………………………….. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายรู้ เข้าใจในหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ภายใน
ระยะเวลา  1  ปี 

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดียี่ยม 

5.1สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เหมาะสมกับผู้ เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

88.89      

5.2สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐.๐๐      

5.3สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่ อ เทคโนโลยี 77.78      



๑๑๘ 

 

 
 

สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๙๓.๓๓      

5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๙๒.๕๐      

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

73.33      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๔.๓๐      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 โครงการบริหารงานฝ่ายวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ แบประเมินการใช้หลักสูตร โครงการประชุมหลักสูตร 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 แบบส ารวจความต้องการผู้เรียน แผนการสอน  บันทึกการสอน โครงการนิเทศการสอน วิจัยในชั้นเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการค่ายวิชาการ โครงการจัดซื้อวัสดุ แบบนิเทศการสอน แผนการสอน แบบประเมินการใช้สื่อ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งบริหารโรงเรียน แผนการสอน โครงการนิเทศการสอน บันทึกหลังสอน วิจัยในชั้นเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 ค าสั่งบริหารโรงเรียน ค าสั่งฝ่ายวัดผลประเมินผล ค าสั่งการสอบ รายงานการประชุมประจ าเดือน โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง แบบประเมินโครงการน ามาปรับปรุง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 โครงการนิเทศการสอน  ปฏิทินการนิเทศติดตามงาน  ปฏิทินการนิเทศการสอน  ค าสั่งนิเทศการสอน  สรุป
โครงการนิเทศการสอน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพดีมา 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 



๑๒๐ 

 

 
 

 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔ ดีมาก 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕ 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕  -  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน  1 
ปี  

2. ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผลิตสื่อ  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายในระยะเวลา  1  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
 

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

๙๑.๖๖      

6.2สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

๑๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์    ๑๐๐      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการวันขนมลา โครงการเข้าค่ายวิชาการ บันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จังหวัด โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น บันทึกรายชื่อวิทยากรที่มาให้ความรู้ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวันขนมลา โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรส่งท้ายปีเก้า
ต้อนรับปีใหม่ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ-  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 



๑๒๒ 

 

 
 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6ของสถานศึกษา ปีการศึกษา...255๘...สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 6 
 ...................................................-.................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้นภายในระยะเวลา  1 ปี 

2) ควรสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของสถานศึกษาให้มากข้ึน ภายในระยะเวลา  1 ปี 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

7.1  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐      

7.2สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึ กษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๙๕.๒๓      

7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐๐      
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓      

7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐๐      

7.6สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑๐๐      

7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐๐      

7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐๐      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๘.๕๗      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานโรงเรียนตามตัวชี้วัด มาตรฐานตามประกาศของโรงเรียน ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

ครูมีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการจัดท ามาตรฐานน้อย 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 



๑๒๔ 

 

 
 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

หลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง ค าสั่งมอบหมายงาน แผน
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี บันทึกการประชุม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ค าสั่งบริหารโรงเรียน ข้อมูลระบบสารสนเทศ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ บันทึกการประชุมประจ าเดือน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน รายงานผลโครงการ 
รายงานประเมินตนเอง แผนพัฒนาการศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งโรงเรียนรับผิดชอบการประเมินผล แบบประเมินผลรายวิชา 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน รายงานการประเมินตนเอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 



๑๒๕ 

 

 
 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งประกันคุณภายในโรงเรียน รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจ าปี บันทึกการประชุม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงการ ผลงานเลื่อนระดับ โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพดีมากผลการ

ประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 



๑๒๖ 

 

 
 

  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗ 

.....................................................................-..................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย  สะดวกต่อการใช้งานภายในระยะเวลา  1  ปี 
1) ควรมีการอบรมเรื่องการจัดท ามาตรฐานให้กับคณะครูภายในระยะเวลา  1  ปี 
2) ควรมีการอบรมเรื่องการจัดท ารายงานโครงการ  การสรุปโครงการภายในระยะเวลา  1  ปี 

 
 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

8.1สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๑๐๐      

8.2สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๘๖.๖๖      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๓๓      
 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง แผนพัฒนา 5 ปี 3  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ผลโอเน็ต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ โครงการ 5 ส โครงการวันขนมลา บันทึกการประชุม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 



๑๒๗ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการอัจฉริยะภาพ โครงการเข้าค่ายวิชาการ ค าสั่งปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม รายงานผลโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษา  แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
/ กิจกรรมต่างๆ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ได้ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘สรุปว่า 
 พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
           ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย .5 



๑๒๘ 

 

 
 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00   คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานภายในระยะเวลา  1  ปี 
2) น าผลการด าเนินงาน ไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นภายในระยะเวลา  1  ป ี
3) ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภายในระยะเวลา  1  ปี 

 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

9.1มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ 

๙๑.๒๗     √ 

9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่
ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน า
ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

๙๒.๔๘     √ 

9.3  ความกตัญญูกตเวท ี ๙๘.๒๑     √ 

9.4มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

๙๗.๓๔     √ 

9.5  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

๙๖.๕๑     √ 

9.6  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

๙๘.๓๔     √ 

9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙๘.๙๗     √ 

9.8  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙๘.๐๑     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๖.๒๖     √ 



๑๒๙ 

 

 
 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑  แบบบันทึกงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติ
นักเรียน กิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดี
งาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมยกปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข- 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและแกไขพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงการสอบธรรมศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3  ความกตัญญูกตเวที 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการอบรมคุณธรรม แบบบันทึกความดี โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมท่ีดีงาน โครงการสอบ
ธรรมศึกษาส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 5 ธันวา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 



๑๓๐ 

 

 
 

โครงการส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรม โครงการกิจกรรม 5 ส โครงการยกปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการจัดหาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงการ 5 ส 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมประเพณีศาสนาศิลปวัฒนธรรมวันส าคัญ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ไทย โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการ 5 ส โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ไทย ยุวชลประทาน  โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ โครงการ ๕ ส 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.8  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ส่งเสริมแบะแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 
 
 



๑๓๑ 

 

 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมนิระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙ 

.........................................................-.............................................................................. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1)  ควรส่งเสริมให้ครูสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕๙.๔๑  ✓    

10.2 ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๑๐๐     ✓ 

10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาอาเซียน 

๑๐๐     ✓ 

10.4 ผู้ เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและทักษะอาชีพ 

๑๐๐     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๙.๘๕     ✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
                     โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยภาพนักเรียน   
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินตัวชี้วัด จากรายวิชาประวัติศาสตร์สังคม ภาษาอังกฤษ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข– 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 



๑๓๓ 

 

 
 

บันทึกสถิตินักเรียนตอนเช้า แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง โครงการส่งเสริมประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ กิจกรรมยกปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและทักษะอาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  



๑๓๔ 

 

 
 

 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ.......... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย......... 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐ 
 ......................................................................-................................................................. .............. 

 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานส าเร็จ 

๖๕.๘๔   √   

11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ ๖๖.๖๗   √   

11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

๘๐.๔๐    √  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๗๐.๙๗   √   

       

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินผู้เรียน โครงการ 5 ส  
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
 



๑๓๕ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินผู้เรียน โครงการ 5ส โครงการวันปีใหม ่
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบประเมินผู้เรียน โครงการ 5 ส โครงการวันปีใหม่ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557  ได้ระดับคุณภาพปรับปรุงผล

การประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ได้ระดับคุณภาพดี 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไมม่ีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๔ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔ ดมีาก 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 



๑๓๖ 

 

 
 

 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีมาก  
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.00 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑ 

...........................................................-............................................................ 
  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

12.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ๘๕.๔๑    √  
12.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๙๖.๑๕     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๕๙     √ 
 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลคะแนนสอบโอเน็ต โรงการส่งเสริมแววอัจฉริยะนักเรียน บันทึกการอ่านคิด
วิเคราะห์ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
...................................................................-............................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 



๑๓๗ 

 

 
 

...................................................................-............................................................................ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการสภานักเรียน โครงการยกปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการธรรมศึกษาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมและแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

 

 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
  

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ............. 



๑๓๘ 

 

 
 

 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย... 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒ 

................................................................. ..-............................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ๑๐๐     √ 
13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐     √ 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

สถิติการใช้ห้องสมุด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 



๑๓๙ 

 

 
 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
  

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดี เยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย3 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓ 

...................................................................-............................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 
 

 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๘.๕๗      

14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

๑๐๐      

14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๙๙      

14.4  ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 

๑๐๐      

14.5  ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

๑๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๙.๕๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการอบรมสาธารณสุขในโรงเรียน กิจกรรมออกก าลังการคีตมวยไทย สถิติการใช้ห้องพยาบาล เอกสารประจ าชั้น 
แบบบันทึกน าหนักส่วนสูง บันทึกการทอสอบสมรรถภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 



๑๔๑ 

 

 
 

โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมให้บริการคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ระบบดูแลนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก้าร้อนรับปีใหม่ กิจกรรส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมปฐมนิเทศสถิตินักเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4  ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียน กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรประกวดร้องเพลง 
โครงการสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.5  ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุมนมุ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   255๘  ไดร้ะดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 



๑๔๒ 

 

 
 

  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
            ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5  
  

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔ 

...............................................................-............................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียน 

๙๓.๓๓      

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๘๘.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๖๐      



๑๔๓ 

 

 
 

 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายงานการประชุมความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
มารยาทดี มีจิตสาธารณะ เช่นโครงการส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการนิเทศการสอน โครงการ ป.ต.ท 
เสริมสร้างคุณภาพสู่เยาวชน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ค าสั่งโรงเรียน โครงการ 5 ส โครงการนิเทศการสอน โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
สุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 255๗ ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  255๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศกึษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 



๑๔๔ 

 

 
 

 
ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยียม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยียม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยียม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ 
  

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๕ 

.........................................................-............................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 
 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

๙๐.๐๐      

16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๙๕.๔๐      

16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๙๕.๐๐      

16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

๙๕.๕๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๙๗      
 



๑๔๕ 

 

 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบประเมินเอกสาร แผ่นพับ คู่มือต่างๆ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานประจ าตัวนักเรียน ระบบช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการแบบประเมินโครงการ 5 ส 
แผนการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 255๗ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 255๘ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๘สรุปว่า 



๑๔๖ 

 

 
 

  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยีย่ม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๖ 

......................................................................-........................................................................ .. 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ัมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ๒๙ ๕.๘๘ ๕๘.๘0 ๖.๗๗ ๖๗.๗๐ ๖.๕๗ ๖๕.๗๐ ๗.๘๑ ๗๘.๑๐ ๕.๐๕ ๕๐.๕๐ ๓๒.๐๘ ๖๔.๑๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ๒๒ ๔.๗๕ ๔๗.๓๐ ๕.๙๖ ๕๙.๖๐ ๕.๓๗ ๕๓.๙๐ ๖.๙๖ ๖๙.๖๐ ๔.๑๔ ๔๑.๔๐ ๒๗.๑๖ ๕๔.๓๒ 

รวม ๕๑ ๑๐.๖๑ ๕๓.๐๘ ๑๒.๗๓ ๖๓.๖๕ ๑๑.๙๔ ๕๙.๗๐ ๑๔.๗๗ ๗๓.๘๕ ๙.๑๙ ๔๕.๙๕ ๕๙.๙๔ ๕๙.๒๔ 
คะแนนเฉลี่ย   ๕.๓๘ ๖.๓๗ ๖.๐๐ ๗.๓๙ ๔.๖๐ ๒๙.๗๐ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๕๓.๓๓ ๖๓.๗๓ ๖๐.๐๐ ๗๓.๙๒ ๔๖.๐๗ ๕๙.๔๑ 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๓๘     คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓๓ 
๒. ความสามารถในการคิด      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๗     คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๗๓ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย     ๖.๐๐  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย     ๗.๓๙    คิดเป็นร้อยละ  ๗.๓๙   
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย     ๔.๖๐     คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ 
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน         นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย   ๒๙.๗๐   คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๔๑ 

ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนควรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทั้ง  5  ด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
แนวทางการพัฒนา 

 ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการเล่านิทาน  การเล่นเกมแก้ปัญหา กิจกรรมการใช้
ทักษะชีวิตประจ าวัน   การสอนแบบโครงงานโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 



๑๔๘ 

 

 
 

 
 4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา  2557 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ คะแนน
เฉลี่ยรวม 

(ปีปัจจุบัน) 
ปี255๘ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ปี 
ปี255๗ 

ผลต่างคะแนน 2 
ปี 

การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

   

มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ๓๘.๕๔ ๔๑.๗๒ ๒๔.๘๐ ๒๖.๙๔ ๒๙.๙๒    ๓๒.๓๘ ๓๑.๓๑ ๑.๐๗ 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 

  
4.5   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา255๘ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๕๐   ๒๖ ๕๒.๐๐ ๒๔ ๔๘.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๔๗ ๒๒ ๔๖.๘๑ ๒๕ ๕๓.๑๙ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๕๒ ๓ ๕.๗๗ ๓๖ ๖๙.๒๓ ๑๓ ๒๕.๐๐ - - 
         - 
         - 
          

รวม ๑๔๙ ๒๕ ๘๗ ๓๗ - 
ร้อยละเฉลี่ย  ๑๖.๗๘ ๕๘.๓๙ ๒๔.๘๓ - 



๑๔๙ 

 

 
 

4.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา255๘ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๕๐ - - ๔๐ ๘๐ ๑๐ ๒๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๔๗ - - ๓๑ ๖๕.๙๖ ๑๖ ๓๔.๐๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๕๒ ๑๗ ๓๒.๖๙ ๓๑ ๕๙.๖๒ ๔ ๗.๖๙ - - 
          
          
          

รวม ๑๔๙ ๑๗ ๑๐๒ ๓๐ - 
ร้อยละเฉลี่ย  ๑๑.๔๑ ๖๘.๔๖ ๒๐.๑๓  

 
4.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 255๘ 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๔๗ ๔๗ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๕๒ ๕๒ ๑๐๐ - - 

รวม ๑๔๙ ๑๔๙ - 
ร้อยละเฉลี่ย  ๑๐๐ - 

 



๑๕๐ 

 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
1. ด้านปัจจัยทางการศึกษา 

   ครูมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการพัฒนางานเองตามเกณฑ์ 
สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีการวัดผลประเมินผล โครงการสร้างและใช้แบบทดสอบเป็น
เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลมีครอบคลุมเนื้อหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการ
นิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องบริบทของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึงถึงความร้องการความแตกต่างของ
ผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปรัชญาหลักการจัด
การศึกษา บริหารงานเชิงรุกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
การศึกษาในทุกๆด้าน  สถานศึกษาจัดสภาพภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สถานศึกษาได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสอง 
และผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานเทศบาลเมืองปากพนังมาก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองในการ
ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา  จนสามารถได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถานศึกษาควรให้ครูมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นระบบครบวงจรให้มีการตรวจสอบ
ขั้นตอนการท างานและประเมินผลให้ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของแผนงานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  เน้นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลที่สามารถระบุหรือแยกแยะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  สื่อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ตามท้ังการตรวจสอบขั้นตอน
การท างาน การประเมินผลที่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้  ควรพัฒนา
แบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในทกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกระดับ
คุณภาพของแบบทดสอบหรือแบบฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหากล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกและสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม มีการใช้สื่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและศักยภาพของ
ผู้เรียน 



๑๕๑ 

 

 
 

 
2. ด้านกระบวนการทางการศึกษา 

 

  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดนเน้นเรื่องของทักษะชีวิต 
ส่งเสริมด้านความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครบ
วงจร  และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาระบบนิเทศภายในติดตามผลการด าเนินงาน เน้นการพัฒนาเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ ต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อหรือน าไปใช้จริงในชีวิตต่อไป 

3. พัฒนาและก ากับดูแลรวมถึงการส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยเน้นไปถึงเรื่องการใช้สื่อทีหลากหลาย กิจกรรมต่างๆ แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้คุณธรรมบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ตอบสนอง
ความต้องการผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

3. ด้านผลผลิตทางการศึกษา 

 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จัดดูแลตนเองมีทักษะชีวิต ป้องกันภัยตนเองจากยาเสพติด มี
สุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการอย่าง
สม่ าเสมอ มีจิตสาธารณะรู้จักมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเสียสละ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้เรียน
มีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รู้จักให้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนจนเกิดเป็นอัตลักษณ์  คือ  “มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ” 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาได้  มีความ

มั่นใจกล้าแสดงออก  รู้จัดตัดสินใจประเมินค่า 
2. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้แบบโครงงาน เพราะเป็นความต้องการและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างแท้จริง 



๑๕๒ 

 

 
 

3. ผู้เรียนฝึกทักษะพ้ืนฐาน  เช่น  ทักษะค านวณ  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  หรือ
ภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

4. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา 

ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ 
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน เห็นความส าคัญของด้านการ
แสดงออกของนักเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุน ท าให้สามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ 100 

2 โครงการวันขนมลา หน่วยงานต้นสังกัด  ชุมชน  ผูป้กครอง  ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 โครงการ ๕ ส มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนคือป.ต.ท. ในการให้งบประมาณ
และติดตามดูแล 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

มีการประเมินหลักสูตร รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งครูเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมอาเซียน   
สาระเพ่ิมเติมท้องถิ่น  สาระหน้าที่พลเมือง และสาระเพ่ิมเติม
คอมพิวเตอร์ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
1 โครงการจัดท าโครงงาน ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากครูยังไม่มีความรู้ในการจัดท าโครงงาน 
๒ โครงการจัดท าสื่อการสอน ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาดงบประมาณ 
   
   

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

 
 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือและเป็นพลเมืองที่ดี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
รู้  เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจน
สามารถน าไปปฏิบัติได้  

ครูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรู้ 
เข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพมีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ  และเข้าใจปรัชญา
หลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด 
สวยงาม 

 
 
 

จุดอ่อน 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูแสวงหาสื่อ

และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าทะเบยีนแหล่งเรียนรู้มี
การใช้และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษา   มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นให้มากข้ึน 

3. สถานศึกษาควรจัดสอนเสริมพิเศษในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าอย่างต่อเนื่องเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและมีทักษะในการท างาน 

4. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึก
ความสามารถทางดา้นการคิดวิเคราะห์ในทุก
ระดับชัน้ 

5. ควรส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสทิธิภาพ  ให้มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการผลิตสื่อ  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การเรียนรูแ้ละนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

6. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง 
มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของผู้เรียน 

7. สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐาน 



๑๕๔ 

 

 
 

 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

สถานศึกษาได้รับการดูแลสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถานศึกษา ตั้งอยู่ติดกับวัดศรีสมบูรณ์  จึง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งจากวัด  
ชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

อุปสรรค 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างและมีฐานะค่อนข้างยากจน  ไม่มีเวลาได้ให้
การส่งเสริมดูแลนักเรียนได้อย่างปกติท่ัวไป  จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะบริหารจัดการ ในทุก
ด้าน เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดการ
เรียนรู้และมีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 
 

๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล 
และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

- สถานศึกษามีผลงานดีเด่นด้านวงดนตรี นาฏมวยไทย 
 
 

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 ผู้บริหารสถานศึกษา   ครมูีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพเข้าใจปรัชญาหลักการจัด
การศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกส าหรับผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือและเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   รู้  เข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ เช่น มีเงินเก็บและเงินออมอย่างสม่ าเสมอ
สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงามเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งๆข้ึนไป โดยส ารวจความต้องการของผู้เรียนรวมถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นด้านๆดังนี้ 
 ด้านการบริหารการศึกษา  
 ควรส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่ก าหนด  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลและการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
รายงาน และการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น 



๑๕๕ 

 

 
 

  ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ครูผู้สอนทุกคนควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในทุกวิชา ทุกระดับชั้น  แสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนให้มากขึ้น  วัดผลประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกิจกรรมนอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนรู้ทุกวิชา และน าผลการสอนที่เป็นปัญหา หรือ
ต้องการพัฒนามาด าเนินการใบรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 
 ด้านการเรียนของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรจัดสอนเสริมพิเศษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าอย่างต่อเนื่อง  
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในการท างานให้ผู้เรียนได้
น าสิ่งที่เรียนรู้ จากการเรียนการสอนมาปฏิบัติจริง ด้วยการคิดริเริ่มโครงการ การวางแผน การท างาน
เป็นทีม การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และควร
ส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อ เทคโนโลยี โดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน และมีการประเมินความก้าวหน้าตลอดจนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองมีวิสัยทัศน์   และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศโดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและเกิดผลคุ้มค่าต่อผู้เรียน 

2. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตาม
ความถนัด  โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้เพ่ิมวุฒิทางการศึกษา 

3. การจัดสรรงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 การน าเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในตอนที่ ๔ให้สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาที่รายงานอย่างย่อๆ ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่/อย่างไร  ระบุผลส าเร็จที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาจุดเด่นและแก้ไข
จุดอ่อน ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (ในตอนที่ ๒) ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป โดยใช้ผลจากการด าเนินงานเป็นฐานในการวางแผนพร้อมทั้งระบุความต้องการและการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิธีการน าเสนอ  เขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นความเรียง ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถออกแบบได้ตาม
ความเหมาะสม 



๑๕๖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 
 

 

   

รายชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

(1)   นายทวีศักดิ์  สุขยืน   ประธานกรรมการ  
(2)   นายชัยรัตน์  ศาสตร์ประดิษฐ์  ผู้แทนผู้ปกครอง  
(3)   นายเจริญ  เกิดทอง  ผู้แทนครู 
(4)   นายวิชาญ  จันทราทิพย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
(5)  นายคนอง  จันทร์ช่วย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  นายบุญฤทธิ์  ยิ่งยง  ผู้แทนศิษย์เก่า 
(7)  พระสมุห์ชนนท์  อธิจิตฺโต  ผู้แทนภิกษุสงฆ์ 
(8) นายคมสิน  แก้วปลายคลอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(9)  ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ละอองศิริวงศ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 
             (10) นายเฉลียว  ไสยรัตน์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (11) นายพรเทพ  เซ่งรักษา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (12) นายนิติ  แก้วปลายคลอง  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (13) นายรวยยิ่ง  สังข์กรด  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (14) นายพิเชษฐ์  รักษาพล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (15) นายวิชาญ  พรหมโชติชัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             (16) นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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๑๖๐ 
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๑๖๒ 

 

 

 


