
ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 
 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ ถนนลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ก รุ ง เ ทพม ห า น ค ร   สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  ๒  โ ท ร ๐ ๒ –๓ ๗ ๖ ๐ ๔ ๖ ๒  
โทรสาร ๐๒-๗๓๖๘๗๒๓ e-mail : thonglang๑๐๑@gmail.com website : http://www.thonglang.ac.th   
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อที่  ๒๕ ไร่ เขตพื้นที่บริการ ๑. เขตบางกะปิ 
(แขวงคลองจั่น)  ๒. เขตวังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ๔๓๐ คน   
 
ประวัติโรงเรยีนโดยย่อ 

 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนบึงทองหลางพิทยา” โดย 
พระครูพิศาลวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปูุพัก ธมฺมทตฺโต) 
มอบที่ดินจ านวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู  
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เป็นผู้รับมอบและจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น 
เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในขณะนั้น ได้เมตตาดูแลโรงเรียนบึงทองหลางพิทยา ด้วยการส่งครู-อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนคนแรกคือ ผู้อ านวยการ สว่าง  แผ้วผลสง และคณะครูมาช่วยสอน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนบึงทองหลางพิทยาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง” 
เพื่อแสดงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างวัดกับโรงเรียน และในปีต่อ ๆ  มา วัดบึงทองหลางได้เมตตามอบที่ดินด้านหน้า
โรงเรียนให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเพิ่มขึ้นอีก จนปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ปัจจุบันพระครูสุจิตวิมล  
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง มีเมตตา สนับสนุนโรงเรียน จัดท ารั้ว ถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนและถมบ่อ เพื่อใช้ประโยชน์ได้
เต็มพื้นท่ีท าให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียนงดงามเป็นที่ช่ืนชอบของผู้ปกครองและชุมชน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น
(Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น ๆ ที่จะพัฒนาตนเองในทุกมิติของการด าเนินงาน และ
เป็นที่พึ่งในการเรียนรู้การด าเนินโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธอื่น  ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับจาก
บุคลากรในวงการการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานดูงานของนักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยมีผู้อ านวยการ ครู และ
นักเรียน เป็นวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณธรรมระดับประเทศ 

 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น
โรงเรียนปลอดยาเสพติด ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ 
จากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และยังคงรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียน ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ด้วยการพัฒนาให้
ยั่งยืนต่อไป โดยมีเปูาหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
แคล่วคล่องเหมาะสม มีการประยุกต์ความรู้ การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้เป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน  
ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับดี เด่นจากส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะฯ มีการประชุมพัฒนาบุคลากรทั้งครู  นักเรียน จัดค่ายศิลปศึกษา จัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปะ
แขนงต่าง ๆ เป็นแกนน าในการจัดนิทรรศการศิลปะในงานมหกรรมวิชาการฉลองฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๒ 
 

       เป็นโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันน าระดับประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับรางวัล 
สุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวงปี ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียน
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 โรงเรียนไดผ้่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และไดร้ับการรับรองมาตรฐานการศกึษา
รอบ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบัมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    

 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ คนผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  
นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๑ แผนผังที่ต้ังโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ แผนผังภายในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

ที่มาภาพ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง,กรมสามัญศึกษาปีการศึกษา ๒๕๒๙ 
 



๓ 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร   
  ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        นายนิพนธ์ ก้องเวหา   วุฒิการศึกษาสูงสดุ กศ.ม.    สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์    ๐๘๙-๔๑๘๒๖๗๔  e-mail : Nipon_Kong@hotmail.com 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนีต้ั้งแต่วนัท่ี  ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา ๑  ปี ๕  เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    มีจ านวน  ๒ คน  ประกอบดว้ย 
   ๒.๑  นางเยาวนาท  สุนทร  วุฒิการศึกษาสูงสดุ กศ.ม. สาขาการบรหิารการศึกษา 
โทรศัพท ์๐๘๑-๒๖๖๕๕๑๙ e-mail  y_sunthon@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบรหิารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป 
   ๒.๒  นางสาวสายสุนีย์  ศรสีุวรรณ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว   โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๔๔๓๕๐ e-mail saisunee๘๓@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบรหิารงานบุคคลและกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๑)  ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน   
     ๑.๑)  ภาคเรียนที่ ๑       
        ๑.๑.๑)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  ๗๐  คน   
     

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครูผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.๑ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๔ 

๑ ภาษาไทย ๔๕.๒๕ ๑๖.๘๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑ 
๒ ภาษาอังกฤษ ๔๒.๑๕ ๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ - 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓๘.๖ ๑๐.๕ ๑ ๕ ๑ ๑ - 

๔ คณิตศาสตร ์ ๔๗.๑ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๓ - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๐.๑๔ ๒๐.๕๗ - ๑ ๕ ๑ - 
๖ วิทยาศาสตร ์ ๓๓.๔๔ ๑๑.๘๓ ๔ ๒ ๔ - - 
๗ ศิลปะ ๓๑.๘ ๔ - ๔ - - - 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๖ ๓๓ ๑ ๓ ๔ ๓ - 
๙ กิจกรรมแนะแนว ๓๕ ๑๐ ๒ - - ๑ - 
                       เฉลี่ย / รวม ๔๑.๐๕ ๑๔.๘๖ ๑๕ ๒๒ ๒๐ ๑๒ ๑ 
        
 ๑.๑.๒)  พนักงานราชการ   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๓ คน   
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๒ ๑ 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๒๗ ๑ 
๓ แนะแนว ๒๘ ๑ 
                       เฉลี่ย / รวม ๒๙ ๓ 
 
 
 



๔ 
 

 ๑.๑.๓)  อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๓ คน   
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ ภาษาไทย ๓๘.๓๓ ๓ 
๒ ภาษาอังกฤษ ๒๕ ๑ 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๒๖.๕ ๒ 

๔ คณิตศาสตร ์ ๒๘ ๒ 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 
๖ วิทยาศาสตร ์ ๒๕ ๒ 
๗ ศิลปะ ๒๖ ๒ 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๖ ๑ 
๙ กิจกรรมแนะแนว - - 
                       เฉลี่ย / รวม ๒๗.๗๖ ๑๓ 
     
๑.๒)  ภาคเรียนที่ ๒       
  ๑.๒.๑)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  ๘๐  คน   
     

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครูผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.๑ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๔ 

๑ ภาษาไทย ๔๓.๑๔ ๑๓.๓๘ ๔ - ๒ ๑ - 
๒ ภาษาอังกฤษ ๔๐.๘๙ ๑๐ ๕ ๔ ๑ ๒ - 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓๕ ๗.๗ ๔ ๕ ๑ ๑ - 

๔ คณิตศาสตร ์ ๓๔.๓ ๑๑.๑ ๓ ๓ ๒ ๒ - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕ ๑๗.๕ ๑ ๒ ๔ - - 
๖ วิทยาศาสตร ์ ๓๖.๒๒ ๘.๐๕ ๕ ๒ ๓ - - 
๗ ศิลปะ ๒๙.๔ ๓.๘ ๑ ๕ - - - 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๒ ๓๑ ๔ ๓ ๔ ๓ - 
๙ กิจกรรมแนะแนว ๓๕ ๑๐ ๒ - - ๑ - 
                       เฉลี่ย / รวม ๓๗.๘๘ ๑๒.๕๐ ๒๙ ๒๔ ๑๗ ๑๐ - 

     
  ๑.๒.๒)  พนักงานราชการ   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๓ คน   
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๒ ๑ 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๒๗ ๑ 
๓ แนะแนว ๒๘ ๑ 
                       เฉลี่ย / รวม ๒๙ ๓ 

 
 
 



๕ 
 

   ๑.๒.๓)  อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๑ คน   
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ ภาษาไทย ๒๕.๕ ๒ 
๒ ภาษาอังกฤษ ๒๖ ๑ 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๒๖.๕ ๒ 

๔ คณิตศาสตร ์ ๒๘ ๒ 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 
๖ วิทยาศาสตร ์ ๒๔ ๑ 
๗ ศิลปะ ๒๖ ๒ 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๖ ๑ 
๙ กิจกรรมแนะแนว - - 
                       เฉลี่ย / รวม ๒๖ ๑๑ 
 
 ๒) ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 
  ๒.๑)  ครูประจ าการ   
       ๒.๑.๑)  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ๘ ๑๐๐ - - ๘ 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ๑๐ ๑๐๐ - - ๑๐ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘ ๑๐๐ - - ๘ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๙ ๑๐๐ - - ๙ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 
๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ ๗ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๑๑ ๙๑.๖๗ ๑ ๘.๓๓ ๑๒ 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๒ ๑๐๐ - - ๒ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๘ ๗๒.๗๒ ๓ ๒๗.๒๗ ๑๑ 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๓ ๑๐๐ - - ๓ 
รวมท้ังหมด ๖๕ ๙๔.๔๕ ๕ ๕.๕๕ ๗๐ 

 
          ๒.๑.๒) ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ๗ ๑๐๐ - - ๗ 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ๑๒ ๑๐๐ - - ๑๒ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๑ ๑๐๐ - - ๑๑ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๑๐ ๑๐๐ - - ๑๐ 



๖ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 
๗ ๑๐๐ - - ๗ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๑๐ ๑๐๐ - - ๑๐ 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๖ ๑๐๐ - - ๖ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๒ ๑๔ 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๓ ๑๐๐ - - ๓ 
รวมท้ังหมด ๗๗ ๙๗.๖๑  ๓ ๒.๓๙  ๘๐ 

 

  ๒.๒)  พนักงานราชการ 
           ๒.๒.๑) ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (ร้อยละ ๑๐๐) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๓ แนะแนว ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
รวมท้ังหมด ๓ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

  

      
          ๒.๒.๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (ร้อยละ ๑๐๐) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๓ แนะแนว ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
รวมท้ังหมด ๓ ๑๐๐   ๑๐๐ 

 
 
 
 

  ๒.๓)  ครูอัตราจ้าง 
           ๒.๓.๑) ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (ร้อยละ ๑๐๐) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ๓ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 



๗ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (ร้อยละ ๑๐๐) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ

พลศึกษา 

- - - - - 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๙ กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมท้ังหมด ๑๔ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

 
         ๒.๓.๒) ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวชิาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ

พลศึกษา 
- - - - - 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๙ กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๐๐  - -  ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
     มีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๔.  ข้อมูลนักเรียน 
     ภาคเรียนที่ ๑  
 ๑)   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘      
  ๑.๑)   จ านวนนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๑,๘๘๑  คน 
       ๑.๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๑,๘๘๑ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๐ ๒๓๓ ๑๙๗ ๔๓๐ ๔๓ 

ม.๒ ๑๐ ๒๐๖ ๑๘๔ ๓๙๐ ๓๙ 

ม.๓ ๑๐ ๒๑๔ ๑๙๘ ๔๑๒ ๔๑ 

รวมระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  ๖๕๓ ๕๗๙ ๑,๒๓๒  

ม.๔ ๘ ๑๑๖ ๑๔๙ ๒๖๕ ๓๓ 

ม.๕ ๖ ๙๘ ๑๐๑ ๑๙๙ ๓๓ 

ม.๖ ๕ ๗๗ ๑๐๘ ๑๘๕ ๓๗ 

รวมระดับชั้น ม.๔ – ม.๖   ๒๙๑ ๓๕๘ ๖๔๙  

รวมท้ังหมด ม.๑ – ม.๖ ๔๙ ๙๔๔ ๙๓๗ ๑,๘๘๑  

  
 
    ๑.๓)  จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                       การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๗๗๔ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๑ 
    ๑.๔)   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั ๑,๖๖๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒ 
    ๑.๕)   จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๗ คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ 
    ๑.๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ 
    ๑.๗)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 
    ๑.๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ 
    ๑.๙)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน ๗ คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ) 
    ๑.๑๐)  สถิติการขาดเรยีน ๑๙ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๑ 
     ๑.๑๑)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
    ๑.๑๒)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
                     -  ม.๓  จ านวน  ๓๘๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
                      -  ม.๖  จ านวน  ๑๗๔   คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

    ๑.๑๓)  อัตราส่วนครูผูส้อน : นักเรียน แยกตามระดับช้ัน  (ข้อมูลภาคเรยีนที่ ๑) 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผูส้อน : นักเรียน 

ม.๑ ๑:๒๐ 

ม.๒ ๑:๒๐ 

ม.๓ ๑:๒๐ 

ม.๔ ๑:๒๐ 

ม.๕ ๑:๒๐ 

ม.๖ ๑:๒๐ 

เฉลี่ย ๖ ระดับชั้น ๑:๒๐ 

 
    ๑.๑๔)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๑,๘๘๑ คน   
                         คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑.๑๕)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๑,๘๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑.๑๖)  จ านวนนักเรียนที่มคีุณลกัษณะเป็นนักเรยีนที่ดีของโรงเรียน ๑,๘๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐     
               ๑.๑๗)  จ านวนนักเรยีนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑,๘๘๑ คน   
                         คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑.๑๘)  จ านวนนักเรียนที่มบีันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม่ าเสมอ     
                         ๑,๘๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑.๑๙)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคดิตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   
                         ๑,๘๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑.๒๐)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน 
                         หลักสูตรสถานศึกษา ๑,๘๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     
 



๑๐ 
 

ภาคเรียนที่  ๒ 
 ๒)   ข้อมูล ณ  วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
  ๒.๑)                                                                                                                                                                                                          
จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น ๑,๘๐๕  คน 
       ๒.๒)   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๘๐๕ คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๐ ๒๒๕ ๑๘๙ ๔๑๔ ๔๑ 

ม.๒ ๑๐ ๒๐๐ ๑๘๔ ๓๘๔ ๓๘ 

ม.๓ ๑๐ ๒๐๑ ๑๘๕ ๓๘๖ ๓๘ 

รวมระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  ๖๒๖ ๕๕๘ ๑,๑๘๔  

ม.๔ ๘ ๑๑๗ ๑๓๐ ๒๔๗ ๓๑ 

ม.๕ ๖ ๙๓ ๑๐๐ ๑๙๓ ๓๒ 

ม.๖ ๕ ๗๕ ๑๐๖ ๑๘๑ ๓๖ 

รวมระดับชั้น ม.๔ – ม.๖   ๒๘๕ ๓๓๖ ๖๒๑  

รวมท้ังหมด ม.๑ – ม.๖ ๔๙ ๙๑๑ ๘๙๔ ๑,๘๐๕  

  
    ๒.๓)  จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                       การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๗๔๔ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๒ 
    ๒.๔)  จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั ๑,๖๖๙ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒ 
    ๒.๕)  จ านวนนักเรียนท่ีมคีวามบกพร่องเรียนร่วม ๗ คน   คิดเปน็ร้อยละ ๐.๓๙ 
    ๒.๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทพุโภชนาการ ๘ คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ 
    ๒.๗)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลศิ ๓๕ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ 
    ๒.๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ 
    ๒.๙)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๒๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ 
    ๒.๑๐) สถิติการขาดเรยีน  ๑๗ คนต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ 
     ๒.๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  ๑  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ 
    ๒.๑๒) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
                    -  ม.๓  จ านวน ๓๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๗ 
                     -   ม.๖  จ านวน ๑๖๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 ๒.๑๓) อัตราส่วนครผูู้สอน : นักเรยีนแยกตามระดบัช้ัน 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผูส้อน : นักเรียน  

ม.๑ ๑:๒๐ 

ม.๒ ๑:๒๐ 

ม.๓ ๑:๒๐ 

ม.๔ ๑:๒๐ 

ม.๕ ๑:๒๐ 

ม.๖ ๑:๒๐ 

เฉลี่ย ๖ ระดับชั้น ๑:๒๐ 

 
    ๒.๑๔)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๑,๘๐๕ คน   
                         คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๑๕)   จ านวนนักเรยีนที่มีคณุลกัษณะเป็นลูกที่ดขีองพ่อ แม่ ผูป้กครอง ๑,๘๐๕ คน  คดิเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๑๖)  จ านวนนกัเรียนที่มีคณุลกัษณะเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๘๐๕ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๑๗)  จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑,๘๐๕ คน   
                         คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๑๘)  จ านวนนักเรียนทีม่ีบันทกึการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลย ี
                              สารสนเทศอยา่งสม่ าเสมอ ๑,๘๐๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๑๙)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคดิตามที่ก าหนด 
                          ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๘๐๕  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
    ๒.๒๐)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามทีก่ าหนดใน           
                        หลักสูตรสถานศึกษา ๑,๘๐๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน ๔  หลัง โรงฝึกงานจ านวน ๑ หลัง ส้วมจ านวน ๑ หลัง อาคารวังทองหลาง ๑ หลัง 

สนามฟุ ตบอลจ านวน  ๑  สนาม  สนามฟุ ตซอลจ านวน  ๑  สนาม  สนามบาส เก็ ตบอลจ านวน ๑  สนาม   
อาคารอเนกประสงค์  ๑ แห่ง ห้องปฏิบัติการจ านวน ๒๑ ห้อง ห้องสมุดจ านวน ๑ ห้อง  อาคารประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ หลัง  
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ ๖,๘๙๐,๘๕๐.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๕,๓๕๘,๓๘๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๗,๔๔๔,๘๐๘.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๖๒๕,๔๓๑.๗๗ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ค่าสารณูปโภค ฯลฯ) ๔,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๑๔,๓๓๔,๙๓๐.๐๐ รวมรายจ่าย ๑๑,๗๖๐,๘๑๑.๗๗ 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๘ ของรายรับ 



๑๒ 
 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔ ของรายรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  (เขตพื้นที่บริการ) 

๑) สภาพชุมชนรอบนอกโรงเรียนประกอบด้วยวดั มี ๕ วัด คือ ๑) วดับึงทองหลาง ๒) วัดศรีบญุเรือง 
๓) วัดจันทวงศาราม ๔) วัดพระไกรสีห์ และ ๕) วัดเทพลีลา ซึ่งโรงเรยีนตั้งอยู่ในเขตบางกะป ิอยูท่างทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร สภาพภมูิประเทศท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าคลองไหลผ่าน ทีร่าบ
ค่อนข้างลุ่มมาก อยู่บรเิวณแขวงคลองจั่น  แบ่งเป็น ๒ แขวง คือ 

๑. แขวงคลองจั่น มีพื้นท่ี    ๑๒.๗๐๐ ตารางกิโลเมตร 
๒. แขวงหัวหมาก มีพื้นท่ี ๑๕.๘๒๓ ตารางกิโลเมตร 
แนวเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตบึงกุ่ม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตสวนหลวง และ เขตประเวศ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตสะพานสูง และ เขตบึงกุ่ม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตวังทองหลาง เขตลาดพร้าว และเขตห้วยขวาง 

และมีจ านวนบ้านและประชากรในเขตบางกะปิจ านวน  ๘๗,๙๖๕ หลังคาเรือน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง  
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด จึงมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบึงทองหลาง  

มีการนิมนต์พระสอนศีลธรรมจากวัดบึงทองหลางมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เครือข่ายในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
  
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนต้น   แผนการเรียนวิทยาศาตร-์คณิตศาสตร ์
      แผนการเรียนพลศึกษา 
      แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
      แผนการเรียนศลิปหัตถกรรม 
      แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม 
      แผนการเรียนภาษาจีน 
 หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุุน 
      แผนการเรียนภาษาจีน 
      แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม 
      แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ 
      แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
      แผนการเรียนธุรกจิค้าปลีก 
      แผนการเรียนศลิปหัตถกรรม 
      แผนการเรียนพลศีกษา 
 
๙.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด ๒๖๔   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๔,๒๗๓  เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS E-Library ๒๐๑๐         
   - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมลูส าหรับจดัท าบันทึกรักการอ่านเท่ากับ ๑,๗๕๕ คน      



๑๓ 
 

                          คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๓ 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๗   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๔   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  ๑   ห้อง 
   - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์         จ านวน  ๒   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ภาษาไทย         จ านวน  ๒   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ศลิปะ        จ านวน  ๕   ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด  ๔๒๘ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๑๙๘ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน ๓๒ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรยีน จ านวน ๑๕๘ เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๗๙๓ คนต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของนักเรียนท้ังหมด 
   - พื้นที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
   - พื้นที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนทั้งบริเวณโรงเรียน  
 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังท่ีใช/้ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.  ศูนย์คอมพิวเตอร ์ ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๒.  ศูนย์ภาษาไทย ๑,๘๐๐ ๑,๘๘๐ ๑,๕๖๐ 
๓.  ศูนย์คณติศาสตร ์ ๑๗,๕๐ ๑,๖๕๐ ๑,๕๕๐ 
๔.  ห้องปฏิบัติการเคม ี ๖๐๐ ๖๘๐ ๗๖๐ 
๕.  ห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์ ๖๐๐ ๖๘๐ ๗๖๐ 
๖.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๖๐๐ ๖๘๐ ๗๖๐ 
๗.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ ๑,๘๐๐ ๑,๘๘๐ ๑,๕๖๐ 
๘.  ห้องแนะแนว ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๙.  ศูนย์ศิลปะ ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๑๐. ห้องปฏิบตัิการศลิปะ ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๑๑. ห้องดนตรไีทย ๗๐๐ ๗๔๐ ๗๘๐ 
๑๒. ห้องดนตรสีากล ๗๐๐ ๗๔๐ ๗๘๐ 
๑๓. ห้องคหกรรม ๗๐๐ ๗๔๐ ๗๘๐ 
๑๔. ห้องวิถีพุทธ ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๑๕. ห้องเทคโนโลยีสังคมศึกษา ๗๐๐ ๗๒๐ ๗๖๐ 
๑๖. ห้องจรยิธรรม ๑,๔๔๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๑๗. ห้องสมุดโรงเรยีน ๘๐๐ ๘๘๐ ๙๒๐ 
๑๘. ห้องโสตทัศนศึกษา ๓๐ ๓๒ ๓๕ 
๑๙. ห้อง E – Learning  ๗๒๐ ๗๘๐ ๗๖๐ 
๒๐. หอพระ ๙๘๐ ๑,๐๒๐ ๑,๓๐๐ 



๑๔ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังท่ีใช/้ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๑. สนามกีฬาภายโรงเรยีน ๑,๔๐๐ ๑,๔๘๐ ๑,๕๖๐ 
๒๒. ห้องธนาคารโรงเรียน ๑,๕๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๔๐ 
๒๓. ห้องพยาบาล ๑๒๐ ๑๒๕ ๑๒๗ 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ไดร้ะบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้นั้น ไม่ได้ใช้ในปีนั้น ๆ 
 
 ๕) แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรียน   
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังท่ีใช/้ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

1. วัดบึงทองหลาง ๑๐ ๑๔ ๑๕ 
2. เกาะรตันโกสินทร ์ ๒ ๓ ๕ 
3. สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว ๑ ๑ ๑ 
4. บึงฉวาก ๑ ๑ ๑ 
5. เมืองทองธานี ๒ ๒ ๒ 
6. มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๑ ๑ ๑ 
7. สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ๒ ๒ ๒ 
8. วิทยาลัยศลิปหัตถรรม ๑ ๑ ๑ 
9. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ ๑ ๑ ๑ 
10. มหาวิทยาลยัศรีปทุม ๓ ๓ ๓ 
11. กรุงเทพมหานคร ๑ ๑ ๑ 
12. พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒ ๒ ๒ 
13. อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ ๑ ๑ 
14. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ ๑ ๑ 
15. วัดสามง่าม จังหวดันนทบุร ี ๑ ๑ ๑ 
16. อนุสรณด์อนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ๑ ๑ 
17. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุร ี ๑ ๑ ๑ 
18. พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ 
19. ฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ 
20. องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ 
21. พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ 
22.  ตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ 
23. พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรจีน จังหวัดสุพรรณบรุ ี ๑ ๑ ๑ 
24. ส านักงานเขตบางกะป ิ ๓ ๓ ๓ 
25. โรงพยาบาลนพรัตน ์ ๒ ๒ ๒ 
26. โรงพยาบาลเวชธานี ๑ ๑ ๑ 
27. โรงพยาบาลลาดพร้าว ๓ ๓ ๓ 
28. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ๔ ๒ ๓ 
29. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิตติ ์ ๕ ๓ ๔ 



๑๕ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังท่ีใช/้ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

30. โรงละครแห่งชาต ิ ๒ ๒ ๒ 
31. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๓ ๓ ๓ 
32. สนามกีฬาหัวหมาก ๔ ๕ ๕ 

 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ไดร้ะบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้นั้น ไม่ได้ใช้ในปีนั้น 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรยีนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรยีน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 ๖.๑  พระมหาวิชัย ปัญญฺาวุฒฺโฒ  สอนวิชาพระพุทธศาสนาพิธีกรรมและมารยาทชาวพุทธ  
          สถิติการให้ความรู้ตลอดปีการศึกษา คือ ๑,๙๒๐ ช่ัวโมง 
  ๖.๒ พระอาจารย์จากจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   
๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 

 ๑) รางวัลที่ได้รับ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดพระราม ๙ กาญจนาภเิษก 
ผู้บริหาร   
นายนิพนธ์ ก้องเวหา ได้รับต าแหน่งท่ีปรึกษากิตติมศักดิใ์น

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา  

ส านักกรรมาธิการ ๓ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา 

นางเยาวนาท สุนทร โล่ประกาศเกยีรติคณุ ผู้น าเกียรตยิศด้าน
บริหารการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สพม.เขต ๒ 

นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ โล่ประกาศเกยีรติคณุ ผู้น าเกียรตยิศด้าน
บริหารการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สพม.เขต ๒ 

ครู   
นายธรรมรงค์   เอียดรอด ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

ครูดีในดวงใจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับสหวิทยาเขตวังทองหลาง 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

ครูแสนดี ประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
ว่าท่ีร.ต.ศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร์ ครูดีในดวงใจ  ประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

ครูดีศรี บล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.เขต ๒ 
ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตวังทองหลาง 
ครูผูส้อนดีเด่น ระดับโรงเรียนประจ าปี 
๒๕๕๙ 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

นายสรณ์   นามสังข ์
 

ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 



๑๖ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสรณ์   นามสังข ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ.  

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สพฐ. 

นายกฤษณะ   จุลจังหรีด ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ.  
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สพฐ. 

ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตวังทองหลาง 
ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 

นางวรรณดี   จิตต์จนะ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละประจ าปี 
๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตวัดบึงทองหลาง 

นายณัฐพงศ์   แสงสิรไิพศาล ครูดีในดวงใจ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับโรงเรยีน 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

ครูดีในดวงใจ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับสหวิทยาเขตวังทองหลาง 

สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

ครูผูส้อนดีเด่น ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ.  
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สพฐ. 

นายประพันธ์   ขจัดภัย ครูแสนดี ประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตวังทองหลาง 
ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 

นางสาวภิญญดา   ศรีธนาโสดา ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
นางสาววรรษมน   ม่วงสวย ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระดับสพฐ. 

นางสาวธริสา   ไผ่สนจ าลองศรี ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระดับสพฐ. 

นางสาวธารทิพย์   ทองมี  ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระดับสพฐ. 

นางสาวสกาวเดือน   การสรรพ ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระดับสพฐ. 

นางสาวนันทพร   จันทรโชต ิ ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตทองหลาง 

นายสิทธิชัย   โบราณ  ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
นางสาวหนิง   ประจิตร ์ ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สหวิทยาเขตทองหลาง 

ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตทองหลาง 
นางสาวอุ่นเรือน   เจรญิรัตน ์ ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
นางสาวณัฐวราพร  
                   รัตนโสภณวิศิษฎ ์

ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 

นายชัยยะ   พันธ์มุข 

 

ครูแสนดี ระดับโรงเรียนประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตทองหลาง 



๑๗ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายชัยยะ   พันธ์มุข ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตทองหลาง 
นายสุรเดช   กลมเกลียว ครูดีศรีบล. ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
ว่าท่ีร้อยตรโีชคชัย   บุญญสตุ ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สหวิทยาเขตทองหลาง 

นายบุญทวี   นรโคตร ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรยีนประจ าปี ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตทองหลาง 
นางสาวณัฐมน   ศุภวัฒนกุล หนึ่งแสนครูด ีประจ าปี ๒๕๕๙ คุรุสภา 
นางสาวบุษบงก์ นานานนท์ ครูดีศรีบ.ล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 

ครูแสนดี ประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
นางพสิมัย ฉุยกรม  ครูดีศรีบ.ล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
นางสาวชุติมา   มากคงแก้ว หนึ่งแสนครูด ีประจ าปี ๒๕๕๙ คุรุสภา 

ผู้แต่งกายงามเหมาะสมกับกาลเทศะ สภาวัฒนธรรมบางกะป ิ
นางพัชรินทร์   แก้วพิจิตร ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สหวิทยาเขตทองหลาง 

นางสาวศิริขวัญ   สีทา หนึ่งแสนครูด ีประจ าปี ๒๕๕๙ คุรุสภา 
นางสาววรรณวิจิตร    
         ชลธารสีหวัฒน์ 

ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตทองหลาง 

นางสอิ้งน้อย   กลมเกลียว ครูแสนด ีประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 

นายเติมศักดิ์   วงษ์จ าปา หนึ่งแสนครูด ีประจ าปี ๒๕๕๙ คุรุสภา 
ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 

นางสุกัญญา   บูรณเกียรติศักดิ ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สหวิทยาเขตทองหลาง 

นางสาวนพรัตน์   ธิสานนท ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สพฐ. 
 

ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

นางมณีรตัน์   ประสมสินธ ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับสพฐ. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

สพฐ. 

ครูแสนดี ประจ าปี ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
ครูผู้ปฏิบัติการสอน ๒๕ ปี สพม.๒ 

นางนภัทร   นรโคตร ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับโรงเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
นางสาวบังอร   สาระวรรณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี ๒๕๕๙ สพฐ. 
นางสาวกาญจนญัถ์   ไตรถาวร ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับโรงเรียน 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สพฐ. 

นางสาววลัยพร   กันส ี ผู้แต่งกายงามเหมาะสมกับกาลเทศะ สภาวัฒนธรรมบางกะป ิ
นางศรีพรรณ  สันตอาจหาญปรีชา ครูผู้ปฏิบัติการสอน ๑๐ ปี สพม.๒ 
นางเพญ็ศิริ   บุณยเกต ุ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ.  

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สพฐ. 



๑๘ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางเพญ็ศิริ   บุณยเกต ุ ครูผู้ที่ปฏิบตัิการสอนดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สหวิทยาเขตทองหลาง 

ครูดีศรีบล. ประจ าปี ๒๕๕๙ สพม.๒ 
ครูผู้ปฏิบัติการสอน ๑๐ ปี สพม.๒ 

นักเรียน 
นางสาวธิดารตัน์   ทองสงค์ 
นางสาวศุภวรรณ  ไขตะค ุ
นางสาวศศิธร       แดงโชติ 
นางสาวนัชชาลินี   ธีสระ 
นางสาวปุณณิศา   ง้ิวราย 

รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ปี ๒๕๕๘ 

พลอากาศเอกก าธน  
 สินธวานนท์ องคมนตร ี

นายภานุวัฒน์        คงสนิท 
นางสายกฤษณพงศ์ เย็นเยือก 
นางสาวศริญทรา    กลิ่นสุคนธ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
ตอบปัญหา ในสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
 ปี ๒๕๕๘ 

เจ้าคณะเขตบางกะป ิ

นางสาวอริสรา    แก้วใส 
นายสมยศ         นามวงษา 
นางสาวสุทธิดา   เย็นวัฒนา 
นางสาววรรณพร เดโชธรรมสถติ 
นางสาววิชุกร     พยุงกิจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
จัดโตะ๊หมู่ ๙ ถวายพุทธบูชา งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา 
 ปี ๒๕๕๘ 

วัดพระเชตุพน 

นางสาวสุปรยี์       ช่วยมณี 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ เล่านิทานชาดกประกอบ
ท่าทาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับภาคคณะสงฆ์ ปี ๒๕๕๘ 

วัดละหาร จ.นนทบุร ี

รางวัลชนะเลิศ เลา่นิทานชาดกประกอบ
ท่าทาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ 

โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมาร ี

นางสาวณัฐชุดาพร  คมข า 
นางสาวมัณฑนา    เรืองฤทธิ์ 
นางสาวมลธิชา      พลอยกระโทก 
นางสาววรรณพร    เดโชธรรมสถติ 
นางสาวสุทธิดา      เย็นวัฒนา 
นางสาวกนกวรรณ  สุดปญัญา 
นางสาวนิรัชพร     ทองค า 
นางสาวศศิลภัส     ทองหล่อ 
นางสาวศศิธร        แดงโชติ 
เด็กหญิงพิชญาพร  เทพละออ 

รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์แปล 
 บาล-ีอังกฤษ (ท านองธรรมวัตร) ม.๑ - ม.๖  
ระดับกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘ 

วัดประยรุวงศาวาส เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์แปล  
บาล-ีอังกฤษ (ท านองธรรมวัตร) ม.๑ - ม.๖ 
ระดับภาคคณะสงฆ์ ปี ๒๕๕๘ 

วัดละหาร จ.นนทบุร ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การสวดมนต์
แปล บาล-ีอังกฤษ (ท านองธรรมวัตร)  
ม.๑ - ม.๖ ระดบัประเทศ ปี ๒๕๕๘ 

โล่ประทานสมเด็จมหา 
รัชมังคลาจารย์ปฏิบตัิหน้าที่

แทนสมเดจ็พระสังฆราช 

นายกสินพจน์   สุขเจริญ 
นายอภิศักดิ์     ญาติปลื้ม 
นายอนพัช       โชติชมพูพงษ์  
นายโมไนย์       ทรัพย์สินกีรต ิ
นายปฐมพงษ์    ลิ้มตระกลู 

เหรียญเงิน การประกวดหนังสั้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปี ๒๕๕๙ 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

เด็กหญิงศรสวรรค์ พายัพสถาน 
เด็กชายกษิดิ์เดช   อนันตกานนท์ 

เหรียญเงิน การประกวดมารยาทระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นการศึกษา ปี ๒๕๕๙ 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 



๑๙ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธนิสรณ์        ใหม่สุวรรณ 
นางสาวเกศกนก   คงสนิท 

เหรียญทอง การประกวดมารยาทตอน
ปลาย ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ป ี๒๕๕๙ 

นายสิรภิูม์          สุขสิริรัตนส์กุล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน AFS ปี 
๒๕๕๘ 

AFS 

เด็กชายลโีอ        วิเลขะวิไล คะแนนผ่านเกณฑ์ ระดับ ม.๑-๓ 
การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี ๑๐ ปี ๒๕๕๘ 

เพชรยอดมงกุฎ 

นางสาวณิชา       ปรียากร 
นางสาวนิศาชล    เงินดิษฐ์ 
นางสาวรุจิรา       ศิริถาวรวงศ์ 
นางสาวจุทารัตน์   กองส ู
นางสาวภักดิ์จริา   มหาสรานนท์ 

ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี สาขา
ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลยัจี้หนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ปี ๒๕๕๘ 

ศูนย์พัฒนาภาษาจีน สพม.๒ 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวดับึง
ทองหลาง จ านวน ๕๒ คน 

รางวัลชนะเลิศ แข่งขันมหกรรมนอร์ท 
กรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งท่ี ๑๐  
ปี ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยันอร์ท กรุงเทพฯ 

เด็กหญิงวารินทร์   สุระเกรียงศักดิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  วาดภาพใน
หัวข้อ  "ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะ
ก้าวไปด้วยกันอย่างเขม้แข็ง" หรือ "OUR 
HOME OUR COUNTRY STRONGER 
TOGETHER" ปี ๒๕๕๘ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

รางวัลชมเชย วาดภาพเขียน หัวขอ้ "พลัง
วิทย์คืนชีวิตให้ดิน" ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปี ๒๕๕๘ 

 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็กหญิงกมลวรรณ   สายกระสุน รางวัลชมเชย วาดภาพเขียน หัวขอ้ "พลัง

วิทย์คืนชีวิตให้ดิน" ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปี ๒๕๕๘ 

เด็กหญิงปวีณา   สระทองรดั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วาดภาพเขียน 
หัวข้อ "พลังวิทย์คืนชีวิตให้ดิน" ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวอัญชล ี บุตรตะ    รางวัลเหรียญทองแดง (BRONZE)  วาด
ภาพงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งท่ี ๔๕  
ปี ๒๕๕๘  

Pentel  

เด็กชายธีระพัฒน์  ลิม้จ ารญู ระดับเหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการไดย้ิน ระดับช้ัน 
 ม.๑-ม.๓ ระดับเขตพื้นที ่

ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

 ระดับเหรียญเงิน วาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการไดย้ิน ระดับช้ัน 
 ม.๑-ม.๓ ระดับภาค 

นายณัฐดนยั  แถวโนนง้ิว ระดับเหรียญเงินทองชนะเลิศ  วาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ระดบัเขตพื้นท่ี 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับเหรียญเงิน วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ระดับภาค 

มัธยมศึกษา เขต ๒ 

https://www.facebook.com/pentelthailand


๒๐ 
 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวจิราวลัย์    บุญเชิด 
นายปัณณทัต       สุวรรณโล 
นายปัณณธร        สุวรรณโล 

ระดับเหรียญทองชนะเลิศ  แข่งขัน
ประตมิากรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ระดับ
เขตพื้นท่ี 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

ระดับเหรียญเงิน แข่งขันประตมิากรรม 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ระดับภาค 

นางสาวอรุณโรจน์  โชคดสีกุลชัย ระดับเหรียญเงิน แข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
ระดับภาค 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

เด็กหญิงกานตร์พี    อนันตกานต ์
เด็กหญิงกัญจนาพร  เกื้อลาว 
เด็กหญิงฐิติพร        พรหมขน 
เด็กหญิงพรกนก      อินทโร 
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บังสูงเนิน 
เด็กหญิงเวธินี         ด าริ 

ระดับเหรียญทองชนะเลิศ  แข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

ระดับเหรียญทอง  แข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

เด็กหญิงวารินทร์   สุระเกรียงศักดิ์ รางวัลชมเชย วาดภาพศิลปะ โครงการ
ศิลปะเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม 

 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กล้าหาญ รางวัลสร้างสรรค์ วาดภาพศิลปะ โครงการ
ศิลปะเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 

นายอัครเดช เรืองประโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วาดภาพ
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

สมาคมสโมสรไลออนส์ใน
ประเทศไทย 

นางสาวกมลวรรณ สายกระสุน 
นางสาวปวีณา      สระทองรัด 
นางสาวปวีนุช      สระทองรัด 

รางวัลชนะเลิสระดับโลก วาดภาพ PMAC 
WORLD ART CONTEST ๒๐๑๖ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

นางสาวปวีนุช   สระทองรัด รางวัลพิเศษ วาดภาพโครงการจินตนาการ
สืบสานวรรณกรรมไทย ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘ 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
รางวัลพิเศษ วาดภาพโครงการจินตนาการ
สืบสานวรรณกรรมไทย ครั้งท่ี ๙  

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากดั
(มหาชน) 

  
 



๒๑ 
 

๒) งานหรือโครงการหรือกิจกรรม ทีป่ระสบผลส าเร็จดีเด่น 

กลยุทธ ์
งาน หรือ 

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธดี าเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาทุก
ระดับตาม
หลักสตูร และ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู ้

๑. โครงการ
พัฒนาห้อง 
สมุดเพื่อการ
เรียนรู ้

๑. เพื่อให้ห้องสมุด
โรงเรียนสามารถ
ให้บริการทรัพยากร
หลากหลาย 
๒. เพื่อให้บุคลากร
โรงเรียนมีนิสยัรักการ
อ่าน ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู ้

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-ประสานงานกับครูที่
ปรึกษา หัวหน้ากลุม่สาระ 
ใรการจัดซื้อหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๕.๔๗ 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที ่
 ๓.๑-๓.๔ 

 ๒. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คดิ
เป็น ท าเป็น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิ
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. นักเรียนได้
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการเพิ่มความรู้ใน 
๕ วิชาหลัก 
๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเชื่อมั่นและมี
ศักยภาพในการเตรียม
สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

๑.ขัน้วางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-จัดนิทรรศการและการ
แข่งขัน 
-จัดกิจกรรมรังสรรค์
โครงงานประชันความคิด
ตามก าหนด 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-แบบประเมิน 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๕.๗๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๑.๔-๑.๖ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ 
๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๑๕.๑-๑๕.๒ 

 ๓. โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้มีความช านาญและ
เป็นเลิศด้านวิชาการ 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้ผู้เรียนมี
ความรู้และน าไป 

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-จัดการแข่งขันทักษะ 
 

ร้อยละ ๙๕.๗๘ มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวช้ีวัดที ่
 ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔  
ตัวช้ีวัดที่  
๔.๑-๔.๔ 
 



๒๒ 
 

กลยุทธ ์
งาน หรือ 

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

  ประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันภายนอก 
๓. ขั้นตรวจสอบ (check) 
สังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบ สอบถาม  
๔. ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

 มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๕.๑-๕.๔
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๗.๔-๗.๙ 

 

๔. โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะ
ทางภาษา 

๑. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการ
เรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษา 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียน รูภ้าษาและ
วัฒนธรรมของทั้ง ๓ 
ภาษา 

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-จัดการแข่งขันทักษะ 
-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันภายนอก 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
สังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบ สอบถาม  
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

      ร้อยละ ๙๐ มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๕.๑-๕.๔ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒       
ปลูกฝังคณุธรรม 
ความส านึกใน
ความเป็นชาติ
ไทย และวิถีตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑. โครงการ
โรงเรียน 
วิถีพุทธ 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนน้อม
น าหลัก ธรรมทางพระ
พุทธ ศาสนามาปฏิบตัิ
ในชีวิตประจ าวัน
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยม
และพัฒนาจิตส านึกท่ีดี
งามในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
๓. เพื่อส่งเสริมและการ
มีส่วนร่วมกับวัดบึง
ทองหลางในการเรียน 
 

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
- เปิดโครงการและด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๕.๔๒ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที ่
 ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ 
๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๑๔.๑-๑๔.๒ 



๒๓ 
 

กลยุทธ ์
งาน หรือ 

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

  และการสอบธรรม
ศึกษา ในระดับชั้นตรี 
โท เอก 
๔. เพื่อตระหนักถึง
ความส าคญั ของวัน
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

   

 ๒. งานพัฒนา
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม น้อม
น าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

๑. เพื่อปลูกฝัง และ
พัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
นักเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียน
ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
น าหลักธรรมมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 
๓. เพื่อให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีระเบยีบวินัย 
๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออกที่ดีต่อ
สังคม  

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-เปิดโครงการและด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๕.๔๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๑.๑-๑.๖ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๒.๑-๒.๕ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๓.๑-๓.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้
ทั่วถึง 
ครอบคลมุ 
ผู้เรยีนไดร้ับ
โอกาสในการ
พัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 

๑. โครงการ
ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
โอกาสและมี
ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

๑. เพื่อรับนักเรียนช้ัน 
ม. ๑ จ านวน ๑๐ 
ห้องเรียน ม.๔ 
จ านวน ๘ ห้องเรียนเข้า
เรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้
เลือกเรยีนในแผนการ
เรียนที่เหมาะสมและ
ตรงตามความ 
ต้องการ 

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-ประชุมชี้แจงเพ่ือความ
ชัดเจนในการปฏิบตั ิ
-เชิญวิทยากรอบรม
ความรู้ การศึกษา 
-ด าเนิการรับสมัคร 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๔.๖๓ มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๘.๑-๘.๓ 
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่  
๙.๑-๙.๓ 



๒๔ 
 

กลยุทธ ์
งาน หรือ 

โครงการหรือ 
กจิกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

 ๒. โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษาต่อ
และการ
ประกอบอาชีพ 

๑. เพื่อรับนักเรียนช้ันม.
๑ จ านวน ๑๐ 
ห้องเรียน และ 
ม.๔ จ านวน ๘ 
ห้องเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้
เลือกเรยีนในแผนการ
เรียนที่เหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการ 
๓. เพื่อให้นักเรียนช้ันม.
๖ เข้าสถาบัน 
อุดมศึกษาได้ตรงตาม
ความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง 

๑.ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-จัดนิทรรศการ แนะน า
การศึกษาต่อโรงเรียน
ต่างๆ 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๐ 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่  
๕.๑-๕.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทั้งระบบให้
สามารถจัดการ
เรียนการสอน 
ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๑.โครงการ
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
การศึกษา 

๑. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง เว็บไซต์
โรงเรียน 
๒. เพื่อพัฒนาการสร้าง
สื่อเทคโนโลยีของคร ู
๓. เพื่ออบรมการสร้าง
เว็บไซต์และจดัประกวด
สื่อการเรียนของ
นักเรียน 
๔. เพื่อรวบรวมสื่อไว้ใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

๑. ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒.ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
-จัดซื้ออุปกรณ/์ซ่อมแซม 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค 
-เชิญวทิยากรให้ความรู้
เรี่องการใช้สื่อการสอน 
๓.ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔.ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๔.๖๒ มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา เน้น
การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

๑. งานพัฒนา
คุณภาพและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาชาติ
และมาตรฐาน
หน่วยงานต้นสังกัดให้
เหมาะสม 
๒. มีระบบและ
ด าเนินการด้านประกัน 

๑. ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
-รายงานผลการประเมิน
ตนเองเพื่อพัฒนา
ระบบงาน 

ร้อยละ ๙๕ มาตรฐานที่ ๑ 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
งาน หรือ 

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

  ๓. สามารถรายงานผล
การประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔. ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพฒันา 

  

กลยุทธ์ที่ ๖ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

๑. โครงการ
พัฒนาครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
สู่มาตรฐาน 
สากล 
- กิจกรรม
เผยแพร ่
ผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียน 

เพื่อให้ผู้สอนได้รับ 
ความรู้ใหม่ๆ ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระฯ 

๑. ขั้นวางแผน (plan) 
-ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ การจัดท า
โครงการ 
๒. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
-เผยแพร ่
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 
-คิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
สอน และน ามาจัดท าวิจยั 
๓. ขั้นตรวจสอบ (check) 
-ประเมินกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถามและการ
สังเกต 
๔. ขั้นปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 
-น าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ร้อยละ ๙๖.๙๖ มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที ่
 ๗.๑-๗.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบ ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน * 
การประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

การประเมินโดย 
ต้นสังกัด 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  
มาตรฐานที ่๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                   รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 
                  สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ๔ ๓ ๔ ๔ ๓  
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา       
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๘  ผู้บรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 
                   ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๔ ๔ ๕ ๔ ๔  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิาร 
                   ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ  
                   สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
                      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
                    ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
๕ 

 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ  
                     ปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                     ใหย้กระดบัคุณภาพสงูขึ้น 

 
๕ 
 

 
๕ 
 

 
๕ 
 

 
๕ 
 

 
๕ 
 

 
 
 

     สรุปคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

* หมายเหตุ   
๕ หมายถึง  ดีเยีย่ม            ๔ หมายถึง  ดีมาก      ๓ หมายถึง  ดี         ๒ หมายถึง  พอใช้      ๑ หมายถึง  ปรับปรุง  
 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๑๒.  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ   
       โดยต้นสังกัด  ในรอบ ๓ ปีล่าสุด   
 

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  รายปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๗๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๒  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
                       มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๙๑ ๕ ๔.๙๐ ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๓  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔.๐๐ ๕ ๓.๖๗ ๓ ๓.๓๓ ๓ 
องค์ประกอบที่ ๔  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๕  จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๓.๗๕ ๕ ๔.๘๐ ๕ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๖  จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕ ๔.๕๐ ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๗  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๘  จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔.๖๖ ๕ ๔.๗๐ ๕ ๕ ๕ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๔.๖๓ ๕ ๔.๗๐ ๕ ๕ ๕ 

 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    
รับการประเมินระหว่างวันที่ ๓ – ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๘        
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๙.๖๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

๔.๗๔ 
     

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๒  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          ๔.๘๖     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๙.๖๐     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผู้ปกครอง     ๓.๗๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ผู้เรียนเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน         ๓.๙๔     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้เรียนมกีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม           ๑.๙๑     

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง ๙.๒๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ผู้เรียนค้นควา้หาความรูจ้ากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๖๑     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ๔.๖๔     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๙.๖๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            ๔.๖๙     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     ๔.๙๖     

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน ๘.๖๗     
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                 ในระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ 

๑.๕๕ 
     

ตัวบ่งชี้ ๕.๒  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๑๔ 
 

    

ตัวบ่งชี้ ๕.๓  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ๐.๖๖     

ตัวบ่งชี้ ๕.๔  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ๑.๐๕     

ตัวบ่งชี้ ๕.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
               และพลศึกษาในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

 
๑.๐๑     

ตัวบ่งชี ้๕.๖  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑.๐๓     



๒๘ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

                ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๗  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
                และเทคโนโลย ีในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖ ๑.๑๑     

ตัวบ่งชี้ ๕.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
                ในระดับชั้น  ม.๓ และ ม.๖ ๑.๑๒     

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ๑๐.๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           ๕.๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐     
ข้อที่ ๑  ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒     
ขัอที่ ๒  ประสิทธภิาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           ๑     
ข้อที่ ๓  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๔.๙๔     
กรณีที่ ๑   เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอก ในป ี๒๕๕๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                   จากต้นสังกัด ๑ ปีลา่สุด  

 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง      
กรณีที่ ๒  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในป ี๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๔๔ 
 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒.๕๐     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ตัวบ่งชี้ที่ ๙ – ๑๐       
ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
                วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐     

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑– ๑๒      
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  คะแนนเชิงคุณภาพ ๒.๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  คะแนนพัฒนาการ ๓.๐     
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
                   การปฏิรปูการศึกษา 

 
๕.๐     

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ ๘๕.๓๘     
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 
 
๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 

 ๑๔.๑  จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศกึษา 
           ประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา     
 - จุดเด่น  
  ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีพุทธดีเด่น (Best Practice) ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนจัดให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุก
ระดับช้ัน จัดโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมทุกระดับช้ันนอกจากนี้ยังจัดธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๙ 
 

มีการฝึกทักษะตามความสามารถของผู้เรียนจัดโครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิดให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เรียนรู้
ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  ๒. ด้านการเรียนการสอน 
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนให้ครูได้แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถและดูแลผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอย่างดี 
  ๓. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีการจัดท าหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔. ด้านการพัฒนาชมชนแห่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้แก่ วัดบึง
ทองหลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนเกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 - จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๒. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - ข้อแสนอแนะ   
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. จัดสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓. จัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
     ๑๔.๒   จากการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
           เปน็ผู้ประเมิน ในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา    
 - จุดเด่น 
  ๑. บุคลากรในองค์กรมีระบบการบริหาร การจัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ 
  ๒. สถานศึกษามีกระบวนการท างานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ ครอบคลุมทั้งการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  การคิดถามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และโดยเฉพาะบุคลากรหลักมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในแต่ละองค์ประกอบ 
  ๒. การจัดแฟูม กิจกรรมควรใส่เอกสารหลักฐานให้ครบทุกรายการในแต่ละแฟูม ถึงแม้เอกสารหลักฐานนั้นจะ
ปรากฎในแฟูมอืน่แล้วก็ตามเพื่อความสะดวก ในการรับการติดตามตรวจสอบ 
  ๓. เครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมควรแสดงให้ครบทุกรายการ 
  ๔. การพัฒนาโครงการส่งเสริมการออกแบบการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผล ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 - ข้อแสนอแนะ  
  ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรพัฒนาในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  ที่เป็นแบบ A (Action) P(Plan) D (Do) C (Check) ของโรงเรียนที่ดีอยู่แล้วให้มีความยั่งยืน และเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒ 
 
 
 



๓๐ 
 

        ๑๔.๓  จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑๔.๓.๑  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๑)  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  
   ๑) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่
สอบไม่ผ่าน วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนของครู ว่าสอนตรงหลักสูตร และตรงกับสภาพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับ
ธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เพียงใด เช่น วิทยาศาสตร์ เน้นการทดลอง  คณิตศาสตร์ เน้นการฝึกท า
โจทย์เลข ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา เน้นทักษะมากกว่าทฤษฎี โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ควรเน้นการสนทนา ท่องศัพท์ จัดกิจกรรม Cross Word เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการวัดและ
ประเมินผล โดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ตามหลักสูตร และจัดซ่อมเสริมให้ตรงจุดที่เด็กไม่ผ่านให้ถูกวิธี เช่น เด็ก
อ่านหนังสือไม่ออก ก็ควรฝึกอ่านให้มากขึ้น เป็นต้น 
   ๒) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเชิงรุกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
(O-NET) โดยการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายการติวเข้มข้อสอบ O-NET ให้ผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนใน
รูปแบบของฐานวิชาการ อาจใช้เวลาที่จัดประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะเวลาใกล้เคียงกับการ
สอบจริง และฝึกทักษะการท าโจทย์ของแบบทดสอบที่หลากหลายมากข้ึน ระยะเวลาพัฒนา ๑ ปีการศึกษา 
  ๒)  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา   
   สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
บริหารคณุภาพ (PDCA) อยู่แล้ว ด้วยความร่วมมือ รวมใจของบุคลากรทุกฝุาย สถานศึกษาควรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยดุยั้ง 
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป  
  ๓)  มาตรฐานด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
   ๑) ครูควรออกแบบการเรยีนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาเตม็ตามศักยภาพและบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากการคดิ ปฏิบัตจิริง ได้สรา้งความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความรู้และประสบการณ์ได้
นาน 
   ๒) ครูควรออกแบบสื่อการเรียนให้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และน าปญัญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกตใ์นการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนท่ีนอกเหนือจากหนังสือเรียน ใบงาน ครูควรเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ สถานการณ์จริง แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมต่างๆ และสื่อสารมวลชนแขนง
ต่างๆ ประกอบเป็นสื่อการเรียนใหม้ากขึ้น 
   ๓) ควรส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ประเมนิความก้าวหน้าของตนเอง กระตุน้ให้ผู้เรียนบันทึก 
ทบทวนสิ่งท่ีได้เรยีนรู้ ผลที่เกิด ปญัหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู้ของตนเอง 
  ๔)  มาตรฐานด้านการประกันคณุภาพภายใน   
   สถานศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบบริหารคณุภาพ (PDCA) 
แต่ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยด าเนนิการประเมินภายในทุกปี ให้ถือเป็นกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาต้องกระท าทุกปี 
และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษาให้มีคณุภาพต่อไป 
 ๑๔.๓.๒  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
  ๑)  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓)  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดโครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๔)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนร็นอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น 
  ๕)  โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมทุกระดับช้ัน 
  ๖)  จัดธนาคารโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



๓๑ 
 

         ๑๔.๔  จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘ องค์ประกอบ)  
                  โดยต้นสังกัดปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 จุดเด่น   
      ๑. บุคลากรในองค์กรมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ 
      ๒. สถานศึกษามีกระบวนการท างานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ครอบคลุมทั้ง 
                          การประเมินคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา   
  ๑. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกคนและโดยเฉพาะบุคลากรหลักมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแตล่ะ 
      องค์ประกอบ 

  ๒. การจัดแฟูมกิจกรรมควรใส่เอกสารหลักฐานให้ครบทุกรายการในแต่ละแฟูม ถึงแมเ้อกสารหลักฐาน 
      นั้นจะปรากฏในแฟูมอื่นแล้วกต็าม เพื่อความสะดวกในการรับการติดตามตรวจสอบ 
  ๓. เครื่องมือติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมควรแสดงให้ครบทุก 
                รายการ 

             ๔. การพัฒนาโครงการส่งเสริมการออกแบบการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผล 
                            ประเมินผลที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ข้อแสนอแนะ   
      ควรพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นแบบ A (Action) P (Plan) D (Do) C (Check)  
                   ของโรงเรียนที่ดีอยู่แล้วให้มีความยั่งยืนและเผยแพรต่่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือสถานศึกษาในสังกัด  
                   สพม.๒ 
 
๑๕. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 สภาพปัญหา 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากปัจจัยจากสภาพบริบทรอบด้านของ  
                 โรงเรียนท าให้มีข้อจ ากัดในการรับนักเรียน อีกทั้งงบประมาณที่สามารถจัดท าได้ไม่เพียงพอ ต้องการพัฒนา            
                 ปั จ จั ยที่ จ ะม าส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก รรมกา ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ มที่  ส่ ง ผล ให้ ค รู ผู้ ส อนมี ภ าร ะ ง านที่  
                 นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสอนที่เป็นหน้าที่หลัก ท าให้ไม่สามารถปฎิบัติได้  
                 อย่างเต็มความสามารถ 
 จุดเด่น 
       บุคลากร มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ส่งเสริมและเสริมสรา้งองค์ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. งบประมาณและอัตราก าลังทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ตอนที่  ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่    
 ๑. ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๒. ด้านการบริหารวิชาการ 
 ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๔. ด้านการบริหารงบประมาณ 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความรู้ 
การจัดการความรู้ และหลักการบริหารคุณภาพตามวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle 
: PDCA) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
  

 
 

 
 
 
 
  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ง 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

มูลนธิิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

๑. งานส านักกลุ่มบรหิารวิชาการ 
๒. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน 
   ผลการเรียนรู้ 
๕. งานวิจยัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี 
   ทางการศึกษา 
๗. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๘. งานนิเทศการศึกษา 
๙. งานแนะแนวการศึกษา 
๑๐. งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก ่
     ครอบครัว ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที ่
     จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๑๑. งานรับนักเรียน 
๑๒. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าส ามะโนนักเรียน 
๑๓. งานห้องสมุด 
๑๔. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
๑๕. งานอื่นๆ 

๑. งานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. งานส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๓. งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา 
๔. งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
๕. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
   การใช้เงินแลการด าเนินการ 
๖. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๗. งานบริหารการเงิน 
๘. การบริหารการบัญช ี
๙. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
๑๐. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๑๑. งานตรวจสอบภายใน 
๑๒. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
๑๓. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕. งานอื่นๆ 

๑. งานส านักงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
๓. งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ลงเวลา และออกจาก 
   ราชการ 
๔. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๕. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๖. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
   การปฏบิัติราชการ 
๗. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๙. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๑๐. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๑. งานระดับชั้น คณะสี และครูที่ปรึกษา 
๑๒. งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส ์
     และอบายมุข 
๑๓. งานวินัยและความประพฤตินกัเรียน 
๑๔. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๑๕. งานอื่นๆ 

๑. งานส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
๒. งานธุรการ 
๓. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
๔. งานประชาสัมพันธ ์
๕. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
๖. งานสัมพันธ์ชุมชน 
๗. งานโภชนาการ 
๘. งานอนามัยโรงเรียน 
๙. งานสวัสดิการ 
๑๐. งานโสตทัศนศึกษา 
๑๑. งานอื่นๆ 
 

แผนภาพที ่๒ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 



๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
 ๑. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน 
  ๒. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรเป็นมืออาชีภ  
  ๖. พัฒนาสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
เป้าหมาย 
 ๑.  มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพนักเรียน 
 ๒.  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๓.  มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  พัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
 ๖.  สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ลูก บ.ล. เป็นคนดีตามวิถีพุทธ  
       คนดี  หมายถึง   ๑. คนที่มีคุณธรรม คือ คิดดี พูดดี ท าดี 
         ๒. คนที่มีความรู้ คือ เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา   
         ๓. เป็นผู้ที่มีคุณค่า คือ มีจิตอาสา 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านกิจกรรมวิถีพุทธ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. จัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. จัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



๓๕ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖ 

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาห้อง 
สมุดเพื่อการเรียนรู ้

๑. เพื่อให้ห้องสมุด
โรงเรียนสามารถให้บริการ
ทรัพยากรหลากหลาย 
๒. เพื่อให้บุคลากร
โรงเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
ค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
บุคลากรในโรงเรยีนใช้
ห้องสมุดโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
ร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ 
ห้องสมุดสามารถให้บริการผู้
ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลาก 
หลายและเพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑-๓.๔ 

๒. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการ
ใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. นักเรียนได้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ
เพิ่มความรู้ใน ๕ วิชาหลัก 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นและมศีักยภาพใน
การเตรียมสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความสามารถ 
คิดเป็น ท าเป็น และใฝุรู้ใฝุ
เรียน ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนที่สูงข้ึน ร้อยละ ๕ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔-๑.๖ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ 

๓. โครงการงาน
พัฒนาการเรียนการสอน 

๑. ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและผลติสื่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน 
เห็นความส าคัญของการเรียน 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๗ 



๓๖ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๒. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี
ทัน สมัยในการจดัการ
เรียนสอน 
๓. ปรับปรุงบรรยากาศ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
ให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การเรยีนและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการ
เรียน 
๒. ครไูด้มีการพัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑-๗.๙ 

๔. โครงการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น (มัธยมวัด
บึงทองหลางศึกษา) 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนรูเ้ข้าใจ
บริบทของสถานศึกษา 
วัฒนธรรมของชุมชน 
รูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
เกิดความรัก ความภาคภูมิ 
ใจในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นของตน 
๓. เพื่อร่วมพัฒนาในการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม หลักบวรและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครโูรงเรียนมัธยม 
วัดบึงทองหลาง ระดับช้ัน ม.
๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน ครู 
๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้
เข้าใจบริบทของสถานศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
จิตส านึกให้เกดิความรัก ความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นของตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วม
พัฒนาในการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม หลักบวรและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑-๒.๔ 

๕. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ 

๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
มีความช านาญและเป็น
เลิศดา้นวิชาการ 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้ผู้เรียนมี
ความรู้และน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวดับึง
ทองหลางระดับชั้น ม.๑-๖ 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ 
และน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที ่๓ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔  
ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔-๗.๙ 

๖. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

๑. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนพัฒนา

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวดับึง
ทองหลางระดับชั้น ม.๑-๖ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๔ 



๓๗ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ทักษะการใช้ภาษา 
๓. เพือ่ให้นักเรียนไดเ้รียน 
รู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ทั้ง ๓ ภาษา 

จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนาและ
แสดงความสามารถด้านภาษา 
๒. นักเรียนสามารถแสดงออก
ทางด้านภาษาไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  
๓. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ภาษาต่างประเทศตามความ
สนใจอย่างมีความสุข 

  หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

๑. เพื่อให้นักเรียนน้อมน าหลัก 
ธรรมทางพระพุทธ ศาสนามา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และเหมาะสม 
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
พัฒนาจิตส านึกท่ีดีงามใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
๓. เพื่อส่งเสริมและการมสี่วน
ร่วมกับวัดบึงทองหลางในการ
เรียนและการสอบธรรมศึกษา 
ในระดับชัน้ตรี โท เอก 
๔. เพื่อตระหนักถงึ
ความส าคญั ของวันส าคัญทาง
พระพุทธ ศาสนาศาสนพิธ ี

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครโูรงเรียน 
มัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน้อมน าหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามา 
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ 
เหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีค่านิยมและพัฒนาจิตส านึก
ดีงามในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองและ
สังคม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถเรียนและการสอบ 
ธรรมศึกษา ในระดับช้ันตร ี
โท เอก และตระหนักถึง 
ความส าคญัของวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 



๓๘ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสรมิหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๒. เพื่อปลูกฝังลักษณะนสิัย
และจิตส านึกรักการออม 
รู้คุณคา่ของเงินในการบริหาร
จัดการเงินอย่างมเีหตุและผล
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพื่อจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติโดยอิงมาตราฐาน
การเรยีนรู ้
๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การท างานร่วมกัน  

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยม 
วัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครรู้อยละ ๘๕ 
มีลักษณะนิสยัและจิตส านึก 
รักการออมรูคุ้ณค่าของเงิน 
ในการบริหารจัดการเงิน 
อย่างมีเหตุและผลการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ ตระหนักในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
รวมถึงเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ 
นอกเหนือจากห้องเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑-๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๓. งานพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

๑. เพื่อปลูกฝัง และพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิต
บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม
และน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและมีระเบียบ
วินัย 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความคดิ
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
ที่ดีต่อสังคม  

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ได้รับการพัฒนาส่งเสรมิให ้
คุณธรรม/จริยธรรมน้อมน า 
เศรษฐกิจพอเพียงยิ่งข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนพัฒนาตนเอง 
อยู่ในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑-๒.๔ 

๔. โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้
มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ให้มีความสามัคคี เช่ือฟัง
และฝึกระเบียบวินัย 
๒. ฝึกความกล้าหาญอดทน 
ฝึกจิตใจให้เขม้แข็ง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 
๓. เพื่อการนันทนาการ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔. เพื่อเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
ภาคสนามประจ าปีตามหลัก
หลักสตูร 

ด้านปริมาณ  
๑.ลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุ่น
ใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน 
๑,๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมปีละ ๑ 
ครั้ง 
๒.คณะครูและบคุลากร ร่วม
ด าเนินการจัดกิจกรรมค่าย
พักแรม 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑-๑.๖ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑-๒.๕ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑-๓.๔ 



๓๙ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 
 

ด้านคุณภาพ 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ สามารถร่วม
กิจกรรมตามหลักสตูรและ
ทดสอบวิชาพื้นฐานและวิชา
พิเศษทักษะลูกเสือตาม
หลักสตูร ลูกเสือโลก ลูกเสือ
ช้ันพิเศษ ลูกเสือหลวง 

๕. โครงการส่งเสรมิ
ความส านึกในความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะและ
อยู่อย่างพอเพียง 

๑. เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากสถาน 
ที่จริง และได้รับประสบการณ์
ตรง ตลอดจนน าความรู้ ความ 
สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภมูิปัญญาไทย-
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ท่ีสร้าง
สมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความ
รักในท้องถิ่น และวิถีความเป็น
ไทย มุ่งท าประโยชน์และสรา้ง
สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมพร้อมทั้ง
อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ
ไทยสืบต่อไป 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครโูรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ น า
ความรู้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 
มาตรฐานที่ ๕  
ตวับ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๔ 

  หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูใน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

 กลยุทธ์ที่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสรมิให้
นักเรียนได้รับโอกาส
และมีความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

๑. เพื่อรับนักเรียนช้ัน ม. ๑ 
จ านวน ๑๐ ห้องเรียน ม.๔ 
จ านวน ๘ ห้องเรียนเข้าเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ลือก
เรียนในแผนการเรียนท่ี
เหมาะสมและตรงตามความ 
ต้องการ 

ด้านปริมาณ  
นักเรียน ม. ๑ จ านวน ๑๐ 
ห้องเรียน ม.๔ จ านวน ๘ 
ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดเ้ข้าเรยีนตาม
ความต้องการและเรียนรูไ้ด้
เต็มตามศักยภาพ 
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑-๘.๓ 
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๓ 



๔๐ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพื่อให้การด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และชุมชนมีการ
ท างานร่วมกัน 
โดยผ่านกระบวนการด าเนิน 
งานท่ีชัดเจน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดร้ับการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดี และอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง 
๔. นักเรียนเรียนรู้อย่างม ี
ความสุข 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ 

๓. โครงการพัฒนา
คุณภาพงานแนะแนว 

๑. พัฒนาการจัดบริการ 
แนะแนวด้านการศึกษา 
อาชีพ และบุคลิกภาพ 
๒. ประสานงานกับครูใน
โรงเรียน บุคลากรและองค์กร
นอกโรงเรียน  
๓. วิจัย ประเมินผลและ
รายงานข้อมูลให้กับผู้บริหาร 
๔. สร้างเครือข่ายงานแนะ
แนวทั้งในและนอกโรงเรียน  

ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันม.๑-ม.๖  
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับบริการแนะแนว
ทุกด้านตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๗ 

๔. โครงการส่งเสริม
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

๑. เพื่อรับนักเรียนช้ันม.๑ 
จ านวน ๑๐ ห้องเรียน และ 
ม.๔ จ านวน ๘ ห้องเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ลือก
เรียนในแผนการเรียนท่ี
เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการ 
๓. เพื่อใหน้ักเรียนช้ันม.๖ 
เข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ตรง
ตามความถนดัและความ
ต้องการของตนเอง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนม.๑ จ านวน ๑๐ 
ห้องเรียน และม.๔ จ านวน ๘ 
ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดเ้ข้าเรยีนตาม
ความต้องการและเรียนรูไ้ด้
เต็มศักยภาพ  
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนฝึกอาชีพจาก
ประสบการณ์จริง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑-๕.๔ 

๕. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงานตา่งๆ 

๑. เพื่อให้การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน 
๒. เพื่อประสานความ
ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม 
ระหว่างองค์กรภายใน

ด้านปริมาณ 
๑. มีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับห้องเรยีน 
ห้องละ ๕ คน ระดับช้ันเรยีน 
๕ คน ระดับโรงเรียน ๑๒ คน 
๒. มีการจัดกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างครู 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 



๔๑ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีการสื่อสาร ๒ ทาง
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วน
ร่วมในการบรหิารโรงเรยีน 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจในการบริหารจดัการ
โรงเรียน 

  หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูใน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
   

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๑. เพื่อให้ผู้สอนไดร้ับความรู้
ใหม่ๆในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแตล่ะกลุ่มสาระฯ 
๒. เพื่อให้ครไูด้รับการศึกษา 
อบรม ดูงานภายในประเทศ 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ศึกษา 
อบรม ดูงานภายในประเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ครูผูส้อนน าความรู้ที่ไดม้าจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ – ๗.๙ 

๒. งานพัฒนาบุคลากร
เพื่อเสรมิสร้าง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. เพื่อเสริมสร้างและเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่อาเซียน 
๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ครู
มีขวัญก าลังใจในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานบุคคลทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิ 
งานให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 

๓. โครงการพัฒนาศูนย์
วิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถทาง 
ด้านทัศนศลิป์ ดนตรนีาฎศลิป ์
๒.เพื่อส่งให้บุคลกรมี
ระเบียบวินยั มีความสามัคคี 
รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้บุคลการ

ด้านปริมาณ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
ในสพม.๒ 
ด้านคุณภาพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
สพม.๒ ใช้ศูนย์พัฒนาคณุภาพ
วิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑ 
 



๔๒ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เล็งเห็นศลิปวัฒนธรรมไทย 
 

ทางการศึกษา และเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษา 

๔. โครงการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา 

๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
เว็บไซตโ์รงเรียน 
๒. เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อ
เทคโนโลยีของคร ู
๓. เพื่ออบรมการสร้าง
เว็บไซต์และจดัประกวด
สื่อการเรียนของนักเรียน 
๔. เพื่อรวบรวมสื่อไว้ใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
 ๑. ครูและนักเรียนใช้บริการ
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒. ครู ๘๖ คนสร้างสื่อ
เทคโนโลยีได ้
๓. นักเรียน ม.๑ จ านวน ๓๐ 
คน สร้างเว็บไซต ์
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียน พัฒนาการ
สร้างสื่อการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ 

๕. โครงการพัฒนาครูที่
ปรึกษา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพื่อให้การด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และ 
ชุมชน มีการท างานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการด าเนิน 
งานท่ีชัดเจน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครู
และนักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ได้ด ี

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ี ๗.๖ 

 หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ ดูในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

๑. เพื่อจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา 
ได้แก่ ปพ.๑ ปพ.๒ ปพ.๓ 
ปพ.๕ ปพ.๖ ให ้กับนักเรยีน
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
๒. เพื่อพัฒนางานทะเบียน
วัดผล ให้ทันสมัย เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อนักเรียน 
๓. เพื่อประสานงานกบั

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนกัเรียนได้รับ
เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผู้มาติดต่อไดร้ับเอกสาร
ถูกต้อง ตรงตามก าหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณภาพ 
ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อ

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๕ 



๔๓ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง สะดวก  

ได้รับการบริการที่รวดเร็วตรง
เวลา มีประสิทธิภาพ 

๒. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
และหน่วยงานตา่งๆ 

๑. เพื่อให้การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
คล่องตัว 
๒. เพื่อประสานความ
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม 
ระหว่างองค์กรภายใน
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
มีคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ห้องเรียนละ ๕ คน 
คณะกรรมการฯระดับชั้นเรียน 
๕ คน และคณะกรรมการฯ 
ระดับโรงเรยีน ๑๒ คน 
ด้านคุณภาพ 
มีการสื่อสาร ๒ ทางระหว่าง
บ้านกับโรงเรยีน 

มาตรฐานที่  ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

๓. งานจัดตั้งเสนอขอ
และจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน  
ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ก าหนด ใหเ้กิด 
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 

๔. งานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในส านักงาน 
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพื่อบริการผู้ปกครอง
ที่มาติดต่อราชการในกลุม่
บริหาร 
งบประมาณให้ได้รับความ
สะดวก 
๓. เพื่อบริการส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ส านักงานผู้อ านวยการมี
อุปกรณ์ส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอ 
๒. สามารถน าของเหลือใช้
กลับมาใช้ใหม่ได ้
๓. สภาพแวดล้อมเหมาะสม
และเอื้อต่อการประสานงาน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้
มาติดต่อราชการไดร้ับการ
บริการที่ด ี
๒. ครูและนักเรียนได้รับบริการ 
ที่สะดวกและมีคณุภาพมีความ
พึงพอใจ 
๓. ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓,๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. งานส านักงาน
งบประมาณ 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในส านักงาน
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ 
งานท่ีความถูกต้อง เกิด 

ด้านปริมาณ 
พัฒนาบุคลากรในกลุม่บริหาร 
งบประมาณ และครู ให้มี
ความรู ้ความสามารถ และ 
มีประสบการณ ์
ด้านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 



๔๔ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อไป 

บุคลากรกลุ่มบรหิารงบประมาณ
และครมูีความรู้ความสามารถ 
ในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

๖. งานพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

๑. เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐาน
หน่วยงานต้นสังกัดให้
เหมาะสม  
๒. มีระบบและด าเนินการ
ด้านประกันตามพ.ร.บ.การ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. สามารถรายงานผลการ
ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน  
ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครมูีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 

๗. โครงการตรวจสอบ
ภายใน 

๑. เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อความคุม้ค่ากับงบ 
ประมาณที่ใช้ในการจัดการ 
ศึกษา 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีผูม้ีความรู้ ความ 
สามารถด้านการตรวจสอบ
ภายใน  ๓ คน 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีบุคลากร ท าหน้าที่
ปฏิบัติงานตรวจภายในอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 

๘. โครงการควบคุม
ภายใน 

๑. เพื่อบุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับความเสียงท่ีจะเกดิ
ขึ้นกับงานแต่ละงาน 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
กฏหมายที่เกีย่วข้องได้ถูกต้อง 
๓. เพื่อความคุม้ค่ากับ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัด
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีบุคลากรท าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
เพิ่มขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจระบบควบคมุภายใน
เพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ท างานของหน่วยงาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 

๙. งานสารสนเทศโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง 

๑. เพื่อเก็บรักษา รวบรวม 
ประมวล และเผยแพร่
สารสนเทศ 
๒. เพื่อใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจ ประสานงาน และ
ควบคุมการด าเนินงานใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
๓. เพื่อจัดเก็บข้อมูลใน 
โปรแกรมระบบบริหารจัดการ

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
ร้อยละ ๘๐ 
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษาได้ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ , ๔ 



๔๕ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

สารสนเทศของสถานศึกษา 
(smis) ให้เป็นปัจจุบัน 
๔. เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศ 
ไปใช้ประโยชน ์ได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

๘๕ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ทุกกลุ่มงานสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
๒. ประสาน รายงาน และ
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศแก่
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้

๑๐. งานพัสดุและ
สินทรัพย ์

๑. เพื่อให้งานพัสดุและ
สนิทรัพย์ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้งานพัสดุและ
สินทรัพย์ เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
๓. เพื่อให้พัสดุและอุปกรณ์
มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันท ี

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร จ านวน 
ครู ๘๖ คน 
๒. นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ 
คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วของ
การติดต่อประสาน งานด้าน
การเบิก จ่ายพสัดุ ครภุัณฑ ์
๒. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีความ
พึงพอใจในการรับบริการของ
งานพัสดุครภุัณฑโ์รงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 

๑๑. โครงการงานการเงิน ๑. เพื่อจัดจ้างครูผูส้อนสาขา
ที่ขาดแคลนและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรยีนการสอนใหม้ีประสิทธภิาพ
สูงขึ้น 
๓. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
จากครูที่มีความรูค้วามสามารถ 
และมีความถนัดในสาขาวิชา 

ด้านปริมาณ 
๑. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ๓ คน 
๒. ครูอัตราจ้าง ๑๑ คน 
๓. ครูพระ ๓ รูป 
๔. ครูต่างประเทศ ๔ คน 
๕. ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๐ คน 
๖. วิทยากรช่วยสอน ๑ คน 
๗. นักเรียน ๑,๘๘๑ คน 
ข้าราชการครู ๗๐ คน 
ด้านคุณภาพ 
การจัดการเรยีนการสอน 
ที่เกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที ่๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 

๑๒. งานพัฒนางานสาร
บรรณ 

๑. เพื่อให้การด าเนินงาน
สารบรรณเป็นไปด้วยความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาระบบงานสาร
บรรณให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สามารถค้นหา

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงาน ท าให้สามารถ
ติดต่องานท่ีส าคญัๆ ได้อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ , ๒ 



๔๖ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

หนังสือราชการ รวมถึงการ
จัดเก็บหนังสือได้ง่ายและ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ๕ ส ของโรงเรยีน
มัธยมวัดบึงทองหลาง 
 

ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมีความพึงพอใจในการ
รับบริการของงานสารบรรณ 
โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 

๑๓. โครงการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมศิษย์เก่า 
และผูป้กครองนักเรยีนไดม้ี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง 
ครู และสมาคมศิษย์เก่า อยา่ง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๒. คณะกรรมการเข้าประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓. คณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ด้านคุณภาพ 
ท าให้เกิดการประสานงาน
ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาชุมชน
และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๙ 

๑๔. งานพัฒนา
ส านักงาน 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๑. เพื่อให้การบรหิารงาน
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไปมีความ
คล่องตัวสูงพร้อมให้การ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้มีการจัดข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๓. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของ
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
เพียงพอและใช้งานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

มาตรฐานที ่๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓ 

๑๕. โครงการงานพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

๑. เพือ่ให้มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
๒. เพื่อจัดซื้อ ปรับปรุงวัสดุ
ครุภณัฑ์ให้พอเพียงและใช้
การไดด้ีอยู่เสมอ  
๓. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ใหด้ าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน
สามารถใช้อาคารเรยีน ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงเรียนได้มี
ประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
มีอาคารเรียน อาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม
ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั 
เอื้อต่อการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 



๔๗ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑๖. โครงการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

๑. เพื่อจัดบรรยากาศ 
อาคารเรยีน ห้องเรียนให้
สะอาดสวยงามเป็นแหล่ง
เรียนรู้  
๒. เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณโรงเรียนให้สะอาดรม่
รื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู ้
๓. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้
และประสบการณ์ทีไดร้ับไป
ใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมได ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
รู้คุณคา่ของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึงผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ 
มาตรฐานที ่๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 

๑๗. งานประชาสัมพันธ ์ ๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร และเกียรติคณุของ
โรงเรียน 
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ผลงานของครู นักเรยีน
ผู้ปกครอง และชุมชน 
๓. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

ด้านปริมาณ 
ให้บริการนักเรียน และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและ
หน่วยงานภายนอกที่มาตดิต่อ 
ด้านคุณภาพ 
ให้บริการแก่ผูม้าขอใช้บริการ 
หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 

 
 
 

๑๘. โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

๑. นักเรียนและบคุลากรทุก
คนมีภาวะสุขภาพสมบูรณ ์
๒. นักเรียนและบคุลากรทุก
คนมีทักษะในการดูแล 
สุขภาพดีขึ้น 
๓. นักเรียนและบคุลากรทุก
คนได้รบัการดูและสุขภาพ 
เบื้องต้น 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ได้รับการดูแลอย่างมีคณุภาพ 
ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง 
และสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามศักยภาพได้อย่างด ี
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ – ๑.๓ 



๔๘ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑๙. โครงการพัฒนา
คุณภาพและบริการสื่อ
โสตทัศนศึกษา 

๑. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
๒. เพื่อให้การจดัเก็บและให ้
บริการภาพน่ิง/ภาพเคลื่อน 
ไหวมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้การบริการสื่อโสต
ทัศนศึกษา แก่ครูผูส้อนและ
ผู้เรยีน 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
นิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้ 
บริการ 
๒. มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษา
ให้บริการในการจดัการเรียน
การสอน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการ 
จัดเก็บและให้บริการ 
๒. โรงเรียนมสีื่อการสอน และ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

๒๐. งานสมัพันธ์ชุมชน ๑. เพื่อให้โรงเรียนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
๒. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ , ๙.๒ , 
๙.๓ 

๒๑. โครงการพัฒนางาน 
โภชนาการ 

๑. เพื่อควบคุมรักษาความ
สะอาดจดัสถานท่ีประกอบ 
การให้เพียงพอถูกสุขลักษณะ
จัดบรรยากาศโรงอาหารให้
เหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
๒. เพื่อควบคุมคณุภาพ ราคา
อาหาร น้ าดื่ม ให้เหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะเพียงพอ 
๓. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ประกอบการได้รับความรู้
ทางโภชนาการที่ถูกต้อง 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู บุคลากรทั้ง
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีอาหาร น้ าดื่มราคาเหมาะ 
สมถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
๒. มีสถานประกอบการ โรง
อาหารที่เพียงพอถูกสุขลักษณะ 
๓. นักเรียนและผู้ประกอบการ
มีความรู้ทางโภชนาการที่
ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

๒๒. โครงการพัฒนางาน 
ยานพาหนะ 

๑. เพื่อหายาน พาหนะมี
สภาพที่ปลอดภัยในการ
ใช้งาน 
๒. เพื่อพัฒนาระบบการใช้ 
ยานพาหนะให้สะดวรวดเร็ว 
และทั่วถึง 

ด้านปริมาณ 
ครู นักเรียนและบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
รถยนต์ของโรงเรียน มีความ
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 



๔๙ 
 

 หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  

 
      หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘  และ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ

และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมเผยแพร ่
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 

เพื่อให้ผู้สอนได้รับ 
ความรู้ใหม่ๆ ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ของแตล่ะ
กลุ่มสาระฯ 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ศึกษา  
ด้านคุณภาพ 
ครูผูส้อนน าความรู้ที่ไดม้า
จัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ – ๗.๙ 



๕๐ 
 

 
 

 
 
 

 
 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษาจ าแนกตามรายภาคเรียน 
 

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑   

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้ 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ 
ห้องสมุดสามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

- บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
- ห้องสมุดสามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๒. โครงการงานพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน เห็นความส าคัญของ
การเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
๒. ครูได้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน เห็นความส าคัญ
ของการเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และครูได้มี
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๕,๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙ 

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น (มัธยมวัดบึง
ทองหลางศึกษา) 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้เข้าใจบริบทของสถาน 
ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีจิตส านึกให้เกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและท้องถิ่นของตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมพัฒนาในการจัดการ 
ศึกษาแบบมีสว่นร่วม หลักบวรและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนตามเอกลกัษณ ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

- นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน  
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้เข้าใจบริบทของสถาน 
ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีจิตส านกึให้เกิดความรกั ความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษาและท้องถิ่นของตนเอง 
ร่วมพัฒนาในการจัดการ ศึกษาแบบมีสว่นร่วม 
หลักบวรและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 

๕. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวชิาการ 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางระดับชั้น  
ม.๑-๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
 
 

- นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางร้อยละ 
๘๕ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการ และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ 
๓,๔,๕,๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑-๓.๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑-๔.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 

ตอนที ่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๕๑ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการพัฒนาทกัษะกระบวนการ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔-๗.๙ 

๖. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางระดับชั้น  
ม.๑-๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถด้าน
ภาษา 
๒. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านภาษาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศตามความ
สนใจอย่างมีความสุข 

- นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้พัฒนา 
และแสดงความสามารถดา้นภาษาไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน และได้เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ
ตามความสนใจอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและ
อยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยม และพัฒนาจิตส านึก  
ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสังคม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนและการสอบ 
ธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก และตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
และอยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม มี
ค่านิยม และพัฒนาจิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองและสังคม สามารถเรียนและ
การสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก และ
ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 

๒. โครงการส่งเสรมิหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการบริหาร
จัดการเงินอย่างมีเหตุและผลการเรียนรู้แบบบูรณา
การสู่การปฏิบัติ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์
นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการ
บริหารจัดการเงินอยา่งมีเหตุและผลการเรียนรู้
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ ตระหนกัในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ ์นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 
๒,๑๓,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 



๕๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. งานพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบตั ิ

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้คุณธรรม/จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจ 
พอเพียงยิ่งขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนพัฒนาตนเองอยู่ในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้คุณธรรม
จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเอง
อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑-๒.๔ 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ด้านปริมาณ  
๑.ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยวุกาชาด 
ระดับชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑,๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรม
การอยู่ค่ายพกัแรมปีละ ๑ ครั้ง 
๒.คณะครูและบุคลากร ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายพักแรม 
ด้านคุณภาพ 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
สามารถร่วมกจิกรรมตามหลกัสูตรและทดสอบวิชา
พื้นฐานและวิชาพิเศษทักษะลูกเสือตามหลักสูตร
ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือหลวง 

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
สามารถร่วมกจิกรรมตามหลกัสูตรและทดสอบ
วิชาพื้นฐานและวิชาพิเศษทักษะลกูเสือตาม
หลักสูตรลูกเสือโลก ลกูเสือชั้นพิเศษ ลกูเสือหลวง 

มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๕. โครงการส่งเสริมความ
ส านึกในความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าความรู้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าความรู้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๒,๓,๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคภาคใต้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมให้
นักเรียน ได้รับโอกาสและมี
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ด้านปริมาณ  
นักเรียน ม. ๑ จ านวน ๑๐ ห้องเรียน และ 
ม.๔ จ านวน ๘ ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าเรียนตามความตอ้งการและเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพ 
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้เข้าเรียนตามความต้องการและเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘,๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๓ 

๒. โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหวา่งครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็น ไปด้วยดี และอบอุ่น 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ 



๕๓ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. นักเรียนได้รับการดูแล ชว่ยเหลืออยา่งทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครองเป็น 
ไปด้วยดี และอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง 
๔. นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

นักเรียนรู้จักตนเอง นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานแนะแนว 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกดา้นตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกดา้นตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๗ 

๔. โครงการส่งเสรมิ
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนม.๑ จ านวน ๑๐ ห้องเรียน และ ม.๔ 
จ านวน ๘ ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าเรียนตามความตอ้งการและเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ  
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริง 

นักเรียนได้เข้าเรียนตามความต้องการและเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนได้พัฒนาการจดั
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนฝึก
อาชีพจากประสบการณ์จริง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๕.๔ 

๕. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ 

ด้านปริมาณ 
๑. มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน ห้องละ ๕ คน ระดับชั้นเรียน ๕ คน 
ระดับโรงเรียน ๑๒ คน 
๒. มีการจัดกจิกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหวา่งครู 
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบา้นกับโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน 
๓. ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการ
บริหารจัดการโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน
ภายในประเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๙ 



๕๔ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. งานพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิราชการ 

ด้านปริมาณ 
ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 

๓. โครงการพัฒนาศูนย์
วิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสพม.๒ 
ด้านคุณภาพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๒ ใช้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้ามาศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๒ ใช้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้ามาศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ 
 

๔. โครงการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒. ครู ๘๖ คน สร้างสื่อเทคโนโลยีได ้
๓. นักเรียน ม.๑ จ านวน ๓๐ คน สร้างเว็บไซต์ 
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียน พัฒนาการสร้างส่ือการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน พัฒนาการสร้างส่ือการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 

๕. โครงการพัฒนาครูที่
ปรึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใระบบ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง
เป็นไปได้ดี 

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหวา่งครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปได้ดี 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๖ 

 

  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพ การบรหิาร
จัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนได้รับเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผู้มาติดต่อได้รับเอกสารถูกต้อง ตรงตามก าหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณภาพ 
ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อได้รับการบรกิารที่
รวดเร็วตรงเวลา มีประสิทธภิาพ 

ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อได้รับการบรกิารที่
รวดเร็วตรงเวลา มีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๕ 

๒. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น  
และหน่วยงานต่างๆ 

ด้านปริมาณ 
มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หอ้งเรียนละ ๕ 
คน คณะกรรมการฯระดับชั้นเรียน ๕ คน และคณะ
กรรมการฯระดับโรงเรียน ๑๒ คน 
ด้านคุณภาพ 
มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน มาตรฐานที่  ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

๓. งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน ครู ๘๖ คน 

นักเรียนและครูด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนด ให้เกิดประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 



๕๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนด ให้เกิดประสิทธภิาพ 

๔. งานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ส านักงานผู้อ านวยการมีอปุกรณ์ส านกังานใช้
อย่างเพียงพอ 
๒. สามารถน าของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ 
๓. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอือ้ต่อการ
ประสานงาน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการได้รับ
การบริการที่ดี 
๒. ครูและนักเรียนได้รับบริการ ที่สะดวกและมี
คุณภาพมีความพึงพอใจ 
๓. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการได้รับ
การบริการที่ดี มีคุณภาพมีความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓,๔ 
 

๕. งานส านักงาน
งบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหาร งบประมาณและครู ให้
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ ์
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและครูมคีวามรู้
ความสามารถในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและครูมคีวามรู้
ความสามารถในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๖. งานพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

นักเรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ 

๗. โครงการตรวจสอบ
ภายใน 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีผู้มีความรู้ ความ สามารถด้านการ
ตรวจสอบภายใน  ๓ คน 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีบุคลากร ท าหนา้ที่ปฏิบัติงานตรวจภายใน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

โรงเรียนมีบุคลากร ท าหนา้ที่ปฏิบัติงานตรวจ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๘. โครงการควบคุมภายใน ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีบุคลากรท าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อลดความเส่ียงในการท างานของหน่วยงาน 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น ความเส่ียงในการท างานของ
หน่วยงานลดลง 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๙. งานสารสนเทศโรงเรียน
มัธยมวดับึงทองหลาง 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ร้อยละ ๘๐ 
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศประจ าปกีารศึกษาได้
ร้อยละ ๘๕ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ทุกกลุ่มงานสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได ้

ทุกกลุ่มงานสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได ้ประสาน รายงาน และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ , ๔ 



๕๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. ประสาน รายงาน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

๑๐. งานพัสดุและสินทรัพย ์ ด้านปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร จ านวน ๘๖ คน 
๒. นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อประสาน งานด้านการเบิก 
จ่ายพัสด ุครุภัณฑ์ 
๒. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในการรับบริการของงานพัสดุ
ครุภัณฑ์โรงเรียน 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อประสานงานดา้นการเบิก 
จ่ายพัสด ุครุภัณฑ์ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานพัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๑๑. โครงการงานการเงิน ด้านปริมาณ 
๑. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ๓ คน 
๒. ครูอัตราจ้าง ๑๑ คน 
๓. ครูพระ ๓ รูป 
๔. ครูต่างประเทศ ๔ คน 
๕. ลูกจ้างชั่วคราว ๑๐ คน 
๖. วิทยากรช่วยสอน ๑ คน 
๗. นักเรียน ๑,๘๘๑ คน และขา้ราชการครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๑๒. งานพัฒนางานสาร
บรรณ 

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงาน  
ท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญๆ ได้อยา่งดี 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ของงานสารบรรณโรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานสารบรรณโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๑๓. โครงการเสริมสร้าง
ความ สัมพันธ์ระหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน 

ด้านปริมาณ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ผู้ปกครอง ครู และสมาคมศิษย์เกา่ อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
๒. คณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ 
๓. คณะที่ปรึกษาฯ เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
๖๐ 
ด้านคุณภาพ 
ท าให้เกิดการประสานงานร่วมมือรว่มใจ พัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

ท าให้เกิดการประสานงานร่วมมือรว่มใจ พัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๙ 

๑๔. งานพัฒนาส านักงาน
กลุ่ม บริหารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส านกังานเพียงพอและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ด้านคุณภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

ผู้รับบริการร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ มีวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานเพยีงพอและใช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓ 



๕๗ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๕. โครงการงานพัฒนา
อาคารสถานที่ 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนสามารถใช้อาคาร
เรียน ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนได้มีประสิทธภิาพ 
ด้านคุณภาพ 
มีอาคารเรียน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค สภาพ 
แวดล้อมที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนสามารถใช้อาคาร
เรียน ระบบสาธารณูปโภคและสภาพ แวดล้อม
ภายในโรงเรียนได้มีประสิทธภิาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

๑๖. โครงการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งแวดล้อม 
๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีจติส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งแวดล้อม 
๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ , 
๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

๑๗. งานประชาสัมพันธ ์ ด้านปริมาณ 
ให้บริการนักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่มา
ติดต่อ 
ด้านคุณภาพ 
ให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ 

นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่มา
ติดต่อ มีความพึงพอใจต่อบริการ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

๑๘. โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ตามศักยภาพได้อยา่งดี 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างพฤตกิรรม
สุขภาพตามศักยภาพได้อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – 
๑.๓ 

๑๙. โครงการพัฒนา
คุณภาพและบริการสื่อโสต
ทัศนศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีบริการอุปกรณ์ถา่ยภาพ นิง่และ
ภาพเคลื่อนไหว 
๒. มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษาใหบ้ริการในการ
จัดการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีประสทิธิภาพสูง 
มีการจัดเก็บและให้บริการ 
๒. โรงเรียนมีสื่อการสอน และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

โรงเรียนมีบริการอุปกรณ์ถ่ายภาพ นิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษา
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๒๐. งานสัมพันธ์ชุมชน ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนให้ความร่วมมือกบั
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๓ 



๕๘ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๑. โครงการพัฒนางาน 
โภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ครู บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีอาหาร น้ าดื่มราคาเหมาะ สมถูกตอ้งตามหลัก
โภชนาการ 
๒. มีสถานประกอบการ โรงอาหารที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะ 
๓. นักเรียนและผู้ประกอบการมีความรูท้าง
โภชนาการที่ถูกตอ้ง 

นกัเรียน ครู บุคลากรทั้งโรงเรียนมีอาหาร น้ าดื่ม
ราคาเหมาะสมถูกตอ้งตามหลักโภชนาการ 
โรงอาหารที่เพียงพอถูกสุขลักษณะ นักเรียนและ
ผู้ประกอบการมีความรู้ทางโภชนาการทีถู่กต้อง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๒๒. โครงการพัฒนางาน 
ยานพาหนะ 

ด้านปริมาณ 
ครู นักเรียนและบุคลากรทกุคนในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
รถยนต์ของโรงเรียน มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

ครู นักเรียนและบุคลากรทกุคนในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจต่อบริการรถยนตข์องโรงเรียน มี
ความปลอดภยัพร้อมใช้งาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิัย
ในชั้นเรียน 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๙ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ 
ห้องสมุดสามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

- บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
- ห้องสมุดสามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
และเพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๒. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น และ
ใฝุรู้ใฝุเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงูขึ้น  
ร้อยละ ๕ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ คิด
เป็น ท าเป็น และใฝุรู้ใฝุเรียน  
๒. นักเรียนร้อยละ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น   

มาตรฐานที่ 
๑,๔,๕,๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔-๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-
๑๕.๒ 

๓. โครงการงานพัฒนา 
การเรียนการสอน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน เห็นความส าคัญของ
การเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
๒. ครูได้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน เห็นความส าคัญ
ของการเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และครูได้มี
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๕,๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙ 

๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น (มัธยมวัดบึงทองหลาง
ศึกษา) 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้เข้าใจบริบทของสถาน 
ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีจิตส านึกให้เกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและท้องถิ่นของตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมพัฒนาในการจัดการ 
ศึกษาแบบมีสว่นร่วม หลักบวรและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนตามเอกลกัษณ ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

- นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน  
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้เข้าใจบริบทของสถาน 
ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีจิตส านกึให้เกิดความรกั ความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษาและท้องถิ่นของตนเอง 
ร่วมพัฒนาในการจัดการ ศึกษาแบบมีสว่นร่วม 
หลักบวรและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 

๕. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิชาการ 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางระดับชั้น 
ม.๑-๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการพัฒนาทกัษะกระบวนการ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางร้อยละ 
๘๕ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการ และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ ๓,๔,๕,๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑-๓.๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑-๔.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔-๗.๙ 

๖. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางระดับชั้น 
ม.๑-๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้
พัฒนา และแสดงความสามารถดา้นภาษาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และได้เรียนรู้ภาษาตา่ง 
ประเทศตามความสนใจอยา่งมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 



๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถด้าน
ภาษา 
๒. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านภาษาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศตามความ
สนใจอย่างมีความสุข 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยม และพัฒนาจิตส านึก 
ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสังคม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนและการ
สอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก และ
ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
และอยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม มี
ค่านิยม และพัฒนาจิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองและสังคม สามารถเรียน
และการสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท 
เอก และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 

๒. โครงการส่งเสรมิหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการ
บริหารจัดการเงินอยา่งมีเหตุและผลการเรียนรู้
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ ตระหนกัในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ ์นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการ
บริหารจัดการเงินอยา่งมีเหตุและผลการเรียนรู้
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ ตระหนกัในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ ์นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 
๒,๑๓,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 

๓. งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏบิัต ิ

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้คุณธรรม/จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจ 
พอเพียงยิ่งขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนพัฒนาตนเองอยู่ในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้คุณธรรม
จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
ตนเองอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑-๒.๔ 

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม

ด้านปริมาณ  
๑.ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยวุกาชาด 
ระดับชั้น ม.๑-๓ จ านวน ๑,๒๐๐ คน ร่วม

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-
๓ สามารถร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและ
ทดสอบวิชาพื้นฐานและวิชาพิเศษทักษะลูกเสือ

มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕ 



๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมปีละ ๑ ครั้ง 
๒.คณะครูและบุคลากร ร่วมด าเนินการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรม 
ด้านคุณภาพ 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
สามารถร่วมกจิกรรมตามหลกัสูตรและทดสอบ
วิชาพื้นฐานและวิชาพิเศษทักษะลกูเสือตาม
หลักสูตรลูกเสือโลก ลกูเสือชั้นพิเศษ ลกูเสือหลวง 

ตามหลักสูตรลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ 
ลูกเสือหลวง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๕. โครงการส่งเสริมความ
ส านึกในความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าความรู้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าความรู้ ความสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๒,๓,๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๔ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้รับโอกาสและมีความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

ด้านปริมาณ  
นักเรียน ม. ๑ จ านวน ๑๐ ห้องเรียน และ 
ม.๔ จ านวน ๘ ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าเรียนตามความตอ้งการและ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้เข้าเรียนตามความต้องการและ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนได้
พัฒนาการจัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๘,๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๓ 

๒. โครงการพัฒนาระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแล ชว่ยเหลืออยา่งทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครอง
เป็น ไปด้วยดี และอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง 
๔. นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างทัว่ถึง
และตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหว่าง
ครูนักเรียน ผู้ปกครองเป็น ไปด้วยดี และอบอุ่น 
นักเรียนรู้จักตนเอง นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานแนะแนว 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกดา้นตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกดา้นตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๗ 



๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสรมิการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนม.๑ จ านวน ๑๐ ห้องเรียน และ ม.๔ 
จ านวน ๘ ห้องเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าเรียนตามความตอ้งการและ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
๒. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริง 

นักเรียนได้เข้าเรียนตามความต้องการและ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนได้พัฒนาการ
จัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และนักเรียน
ฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๕.๔ 

๕. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานตา่งๆ 

ด้านปริมาณ 
๑. มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน ห้องละ ๕ คน ระดับชั้นเรียน ๕ คน 
ระดับโรงเรียน ๑๒ คน 
๒. มีการจัดกจิกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหวา่ง
ครู นักเรียนและผู้ปกครองอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบา้นกับโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการ
บริหารจัดการโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน
ภายในประเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 

๒. งานพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิราชการ 

ด้านปริมาณ 
ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 
 

ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 

๓. โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสพม.๒ 
ด้านคุณภาพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๒ ใช้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้ามาศึกษา 
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๒ ใช้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่
เข้ามาศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ 
 



๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒. ครู ๘๖ คนสร้างสื่อเทคโนโลยีได้ 
๓. นักเรียน ม.๑ จ านวน ๓๐ คน สร้างเว็บไซต์ 
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียน พัฒนาการสร้างส่ือการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน พัฒนาการสร้างส่ือการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 

๕. โครงการพัฒนาครูที่ปรึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง
เป็นไปได้ดี 

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ถึง
และตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหว่าง
คร ูนักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปได้ดี 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๖ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 
การบริหารจัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนได้รับเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผู้มาติดต่อได้รับเอกสารถูกต้อง ตรงตาม
ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณภาพ 
ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อได้รับการบรกิารที่
รวดเร็วตรงเวลา มีประสิทธภิาพ 

ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อได้รับการบรกิารที่
รวดเร็วตรงเวลา มีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๕ 

๒. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น  
และหน่วยงานต่างๆ 

ด้านปริมาณ 
มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หอ้งเรียนละ 
๕ คน คณะกรรมการฯระดับชั้นเรียน ๕ คน และ
คณะกรรมการฯระดับโรงเรียน ๑๒ คน 
ด้านคุณภาพ 
มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

มีการส่ือสาร ๒ ทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน มาตรฐานที่  ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

๓. งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนด ให้เกิดประสิทธภิาพ 

นักเรียนและครูด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนด ให้เกิดประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 

๔. งานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ส านักงานผู้อ านวยการมีอปุกรณ์ส านกังานใช้
อย่างเพียงพอ 
๒. สามารถน าของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ 
๓. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอือ้ต่อการ
ประสานงาน 
 

ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพมีความพงึพอใจ 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓,๔ 
 



๖๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการที่ดี 
๒. ครูและนักเรียนได้รับบริการ ที่สะดวกและมี
คุณภาพมีความพึงพอใจ 
๓. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. งานส านักงานงบประมาณ ด้านปริมาณ 
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหาร งบประมาณและครู 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและครูมคีวามรู้
ความสามารถในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและครูมคีวามรู้
ความสามารถในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๖. งานพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ๑,๘๘๑ คน ครู ๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

นักเรียนและครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ 

๗. โครงการตรวจสอบภายใน ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีผู้มีความรู้ ความ สามารถด้านการ
ตรวจสอบภายใน  ๓ คน 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีบุคลากร ท าหนา้ที่ปฏิบัติงานตรวจ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีบุคลากร ท าหนา้ที่ปฏิบัติงานตรวจ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๘. โครงการควบคุมภายใน ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีบุคลากรท าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อลดความเส่ียงในการท างานของหน่วยงาน 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น ความเส่ียงในการท างานของ
หน่วยงานลดลง 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๙. งานสารสนเทศโรงเรียน
มัธยมวดับึงทองหลาง 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ร้อยละ ๘๐ 
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศประจ าปกีารศึกษา
ได้ร้อยละ ๘๕ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ทุกกลุ่มงานสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได ้
๒. ประสาน รายงาน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

ทุกกลุ่มงานสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได ้ประสาน รายงาน และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ , ๔ 

๑๐. งานพัสดุและสินทรัพย ์ ด้านปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร จ านวน ๘๖ คน 
๒. นักเรียน จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อประสาน งานด้านการเบิก 
จ่ายพัสด ุครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อประสานงานดา้นการเบิก 
จ่ายพัสด ุครุภัณฑ์ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานพัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 



๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในการรับบริการของงานพัสดุ
ครุภัณฑ์โรงเรียน 

๑๑. โครงการงานการเงิน ด้านปริมาณ 
๑. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ๓ คน 
๒. ครูอัตราจ้าง ๑๑ คน 
๓. ครูพระ ๓ รูป 
๔. ครูต่างประเทศ ๔ คน 
๕. ลูกจ้างชั่วคราว ๑๐ คน 
๖. วิทยากรช่วยสอน ๑ คน 
๗. นักเรียน ๑,๘๘๑ คน และขา้ราชการครู ๗๐
คน 
ด้านคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๑๒. งานพัฒนางานสาร
บรรณ 

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงาน 
ท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญๆ ได้อยา่งดี 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานสารบรรณโรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการ
รับบริการของงานสารบรรณโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ 

๑๓. โครงการเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ผู้ปกครอง ครู และสมาคมศิษย์เกา่ อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
๒. คณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ 
๓. คณะที่ปรึกษาฯ เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 
ด้านคุณภาพ 
ท าให้เกิดการประสานงานร่วมมือรว่มใจ พัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

ท าให้เกิดการประสานงานร่วมมือรว่มใจ 
พัฒนาชุมชนและโรงเรียนมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ ๙ 

๑๔. งานพัฒนาส านักงานกลุ่ม 
บริหารทัว่ไป 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส านกังานเพียงพอและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ด้านคุณภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

ผู้รับบริการร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ มีวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานเพยีงพอและใช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓ 

๑๕. โครงการงานพัฒนา
อาคารสถานที่ 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนสามารถใช้อาคาร
เรียน ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนได้มีประสิทธภิาพ 
ด้านคุณภาพ 
มีอาคารเรียน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค สภาพ 
แวดล้อมที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนสามารถใช้
อาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภคและสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๖. โครงการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งแวดล้อม 
๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีจติส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งแวดล้อม 
๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ , ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

๑๗. งานประชาสัมพันธ ์ ด้านปริมาณ 
ให้บริการนักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่มา
ติดต่อ 
ด้านคุณภาพ 
ให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ 

นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่มา
ติดต่อ มีความพึงพอใจต่อบริการ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

๑๘. โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างพฤตกิรรม
สุขภาพตามศักยภาพได้อย่างด ี

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างพฤตกิรรม
สุขภาพตามศักยภาพได้อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๓ 

๑๙. โครงการพัฒนาคุณภาพ
และบริการสื่อโสตทัศนศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีบริการอุปกรณ์ถา่ยภาพ นิง่และ
ภาพเคลื่อนไหว 
๒. มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษาใหบ้ริการในการ
จัดการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีประสทิธิภาพ
สูง มีการจัดเก็บและให้บริการ 
๒. โรงเรียนมีสื่อการสอน และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

โรงเรียนมีบริการอุปกรณ์ถ่ายภาพ นิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษา
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๒๐. งานสัมพันธ์ชุมชน ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนให้ความร่วมมือกบั
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนให้ความร่วมมือกบั
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๓ 

๒๑. โครงการพัฒนางาน 
โภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ครู บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีอาหาร น้ าดื่มราคาเหมาะ สมถูกตอ้งตาม
หลักโภชนาการ 
๒. มีสถานประกอบการ โรงอาหารที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะ 
 

นกัเรียน ครู บุคลากรทั้งโรงเรียนมีอาหาร น้ า
ดืม่ราคาเหมาะสมถูกตอ้งตามหลักโภชนาการ 
โรงอาหารที่เพียงพอถูกสุขลักษณะ นักเรียน
และผู้ประกอบการมีความรู้ทางโภชนาการที่
ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 



๖๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. นักเรียนและผู้ประกอบการมีความรูท้าง
โภชนาการที่ถูกตอ้ง 

๒๒. โครงการพัฒนางาน 
ยานพาหนะ 

ด้านปริมาณ 
ครู นักเรียนและบุคลากรทกุคนในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
รถยนต์ของโรงเรียน มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

ครู นักเรียนและบุคลากรทกุคนในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจต่อบริการรถยนตข์องโรงเรียน 
มีความปลอดภยัพร้อมใช้งาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิัย
ในชั้นเรียน 

ด้านปริมาณ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกจิกรรมของแต่ละโครงการ ดูในรายงานผลการด าเนนิงาน ภาคเรียนท่ี ๑ 
และภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 
 

๑.๒  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

ภาคเรียนที่ ๑   
 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑  คนและครูโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลางจ านวน ๘๖ คน  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน า
หลัก ธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบตัิใน
ชีวิต ประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และเหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยม และพัฒนา
จิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองและสังคม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนและ
การสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก 
และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและอยู่
ร่วมกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม มีค่านิยม และ
พัฒนาจิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองและสังคม สามารถเรียนและการสอบธรรม
ศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก และตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 



๖๘ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสรมิหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัย
และจิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินใน
การบริหารจัดการเงินอย่างมีเหตุและผลการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสู่การปฏบิัติ ตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตอ่ตนเองรวมถึง
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์
นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการบริหารจัด
การเงินอย่างมีเหตุและผลการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การปฏิบัต ิตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์
นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 
๒,๑๓,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 

 

 
ภาคเรียนที่ ๒ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
โดยมีนักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑  คน และครู 
๘๖ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชวีิต 
ประจ าวันและอยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุขและ
เหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยม และพัฒนา
จิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองและสังคม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนและ
การสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก 
และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน้อมน าหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและอยู่
ร่วมกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม มีค่านิยม และ
พัฒนาจิตส านึก ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองและสังคม สามารถเรียนและการสอบธรรม
ศึกษา ในระดับชั้นตรี โท เอก และตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 

๒. โครงการส่งเสรมิหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
จ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัย
และจิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินใน
การบริหารจัดการเงินอย่างมีเหตุและผลการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสู่การปฏบิัติ ตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตอ่ตนเองรวมถึง
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์นอกเหนือจาก
ห้องเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนและครูร้อยละ ๘๕ มีลักษณะนสิัยและ
จิตส านึก รักการออมรู้คุณค่าของเงินในการบริหารจัด
การเงินอย่างมีเหตุและผลการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การปฏิบัต ิตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองรวมถึงเสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์
นอกเหนือจากหอ้งเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 
๒,๑๓,๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-
๑๓.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-
๑๔.๒ 



๖๙ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน 
ประชันความคิด) 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๘๘๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น และ
ใฝุรู ้ใฝุเรียน ร้อยละ ๘๐ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น 
และใฝุรู้ ใฝุเรียน 

มาตรฐานที่ 
๑,๔,๕,๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔-๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-
๑๕.๒ 

 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกจิกรรมของแต่ละโครงการ ดูในรายงานผลการด าเนนิงาน ภาคเรียนท่ี ๑ 
และภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนด จ านวน ๑๕ มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมี
ผลส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุนการด าเนินงานประจ าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ  
และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย  ดังมีรายละเอียดของผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้   
 
 

๒.๑  สรุประดับคุณภาพและร่องรอยความพยายาม ในการด าเนินงานพัฒนามาตรฐาน 
      และตัวบ่งชี้ 
 

ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

 มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ                                ๕ -  กีฬาสีภายใน กีฬาแสดด าคัพ กีฬาไทยนอร์ธ
กรุงเทพ 
 

๑.๒ มีน้ าหนัก สว่นสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน                                  

๕ -  สรุปผลตรวจสุขภาพประจ าป ี

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง 
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค  
ภัยจากอบุัติเหตุและปัญหาทางเพศ         

๕ - กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก  
- กิจกรรมต้านยาเสพติดโลก 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่ง 
เหมาะสม 

๕ - ค่ายผู้น านักเรียน 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละให้เกียรติผู้อื่น     ๕ -  กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ  
-  กิจกรรมจิตสาธารณะ 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป/์กีฬา/นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๕ - แข่งกีฬาภายใน ภายนอก 
- ประกวดวาดภาพระดับเขต ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และนานาชาต ิ

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑ ๕  
  
 ๑.  วิธีการพัฒนา  
                 - ให้นักเรียนมสี่วนรว่มในทุกกิจกรรม 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
                - นักเรียนมีสุขภาพด ีรู้จักวิธีปูองกันสารเสพติด เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อื่น ให้เกียรตผิู้อื่น ไดร้ับรางวัล   
                   จากการแข่งขันด้านกีฬา และศลิปะ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
                - นักเรียนมีระดับคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเข้าแข่งขันในรายการอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
                   ตนเอง 



๗๑ 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ 
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน       
    เรียนรู้   
๖. การสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๗. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
    กิจกรรมค่ายคุณธรรม “พุทธธรรมน าชีวิต” 
    ระดับชั้นม.๑-๖   
    กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ เกื้อหนุนสังคม 
    กิจกรรมสวดมนต์ บริหารจิต เจริญปญัญา 
    กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา 
    กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
    กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
    กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
    ผลผลิตต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ    
    พอเพยีง 
    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
    กิจกรรมห้องสมุดดีมีหนังสืออ่าน 
    กิจกรรมอ่านแลว้ดีชีวีมีสุข   
    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
    กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    กิจกรรมทัศนศึกษาดูโขนเฉลิมพระเกียรติและ                   
    ดูงานศิลป์ 
    กิจกรรมร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์   
    กิจกรรมสดุดีกวีไทยวันภาษาไทยแหง่ชาติ 
    กิจกรรมส่งเสริมการออม รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ประหยัด 
    กิจกรรมสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ 
    กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
    กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.๑และม.๔ 
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.๓และม.๖ 
    กิจกรรมนักเรียนดีศรีบ.ล. 
    กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
    กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
    กิจกรรมงานวันปีใหม่และวันเด็กแหง่ชาติ 



๗๒ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้ม ี
พระคุณ 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน   
    เรียนรู้   
๖. การสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๗. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
      กิจกรรมวันไหว้ครู  
      กิจกรรมมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ 
      กิจกรรมพธิีมุทิตาคารวะครูที่ปรึกษา 
      กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง ๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน   
    เรียนรู้   
๖. การสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๗. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม  
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
      กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
      กิจกรรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการสภานกัเรียน 
      กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
      กิจกรรมวันคริสต์มาส 
      กิจกรรมวันตรุษจีนไหว้เจา้ 
      กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
      กิจกรรมเรียนรู้แลกเปลีย่นวัฒนธรรมเกาหลี 



๗๓ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม  

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน    
    เรียนรู้  
๖. การสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๗. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
      กิจกรรมประกวดหอ้งเรียนสะอาดบรรยากาศนา่เรียน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๒ ๕  
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวช้ีวัดของมาตรฐาน  
ที่๒ ซึ่งได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ก าหนดกลยุทธ์แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลัก “บวร” คือการมีส่วนร่วมของบ้านคือชุมชนผู้ปกครอง วัดซึ่งโรงเรียนมีการ
ร่วมกับทาง   วัดบึงทองหลางในการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธศาสนา และ มีการนิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมเข้า
มาสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน โรงเรียนเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ ทั้งความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และมีการวัด
ประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยม และโดยลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ จะเน้นการ
จัดสภาพทุกๆ ด้านเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปี
การศึกษา๒๕๕๘ โรงเรียนได้เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความประพฤติดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมประกอบดว้ย กิจกรรมค่ายคุณธรรม “พุทธธรรมน าชีวิต”ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เพื่อเป็นการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเพื่อ
พัฒนากระบวนการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ตามแนวทางวิถีพุทธ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ เกื้อหนุนสังคม การนิมนต์ครูพระสอน
ศีลธรรมจากวัดบึงทองหลางมาสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา และมีการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ซึ่งมีกิจกรรมที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีและอยู่ร่วมในสังคม เช่น กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด ผลผลิตต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมสดุดีกวีไทย    
วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.๑และ   
ม.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันม.๓และม.๖ กิจกรรมนักเรียนดีศรี บ.ล. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้าน 
ยาเสพติด กิจกรรมงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมพิธีมุทิตาคารวะครูที่ปรึกษากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็น
ต้น โดยในทุกกิจกรรมที่ด าเนินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ ๒ โรงเรียนได้เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันประชุมวางแผนเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย และแนวทางในการด าเนินกิจกรรม มีการประชุมคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาแนวทางด าเนินงาน
ให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีศักยภาพ โดยมีพระอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นที่ปรึกษา 
ในบางกิจกรรมจะให้ตัวแทนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามความ



๗๔ 
 

ต้องการของนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากการจัดกิจกรรมแล้วทางโรงเรียนยังมีการด าเนินการสอดแทรกการ
ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนด้วยการให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการบูรณาการในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกครั้งหลังจากการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
จะมีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 
 ๒. ผลการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานครบทั้ง ๘ ลักษณะรับการยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษา และปฏิบัติตนมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับฟังความ
คิดเห็น ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความกตัญญูกตเวที ตอบแทนผู้มีพระคุณ ประพฤติตนเป็น
นักเรียนท่ีดี มุ่งมั่นในการเรียน ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าร่วมคิด ร่วมทาในกิจกรรม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ 

 
เชิงปริมาณ 

           ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น   
                            พื้นฐานครบทั้ง ๘ คุณลักษณะ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๙  ปฏิบัติตนเป็นผู้เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๙   ปฏิบัติตนเป็นผู้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๙   ปฏิบัติตนเป็นผู้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
         สรุปผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
 ๓. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
       มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยมีการน าหลักคุณธรรม จรยิธรรมมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการด าเนินกิจกรรมและมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และด าเนินการขยายผลสู่การปฏิบตัิในชุมชน 
 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอา่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๕ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๕ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 



๗๕ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๕ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๕ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๓ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสรมิต่าง ๆ เพื่อใหผู้้เรยีน     
บรรลตุามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ ๓ โดยด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
และโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 
 ๒.  ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาในมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีวิธีการเรียนของ
ตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะบุคคลได้ 
 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึน้  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
 สมเหตุผล 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ      
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน   
    เรียนรู้   
๖. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
      กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  
      (STEM education) 
      กิจกรรมวันสุนทรภู่  
      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
      กิจกรรมมธัยมวัดบึงทองหลาง รวมใจก้าวไกลสู ่  
      ประชาคมอาเซียน  
      การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก (ทัศนศึกษา) 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธแีก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ 
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   
๖. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
      (STEM education) 
      กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  
      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
      กิจกรรมกีฬาภายใน 
      กิจกรรมคริสต์มาส 
      กิจกรรมวันตรุษจีน 



๗๗ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน    
    เรียนรู้   
๖. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
      (STEM education) 
      กิจกรรมกีฬาภายใน กจิกรรมวันเด็ก 
      กิจกรรมคริสต์มาส กจิกรรมวันตรุษจีน 
      การแข่งขันทกัษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      กิจกรรมมธัยมวัดบึงทองหลาง รวมใจก้าวไกลสู ่  
      ประชาคมอาเซียน 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
    ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้   
๖. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
     กจิกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
     กจิกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์  
     (STEM education) 
     กจิกรรมกีฬาภายใน 
     กจิกรรมแฟชั่นรีไซเคิล 
     กจิกรรมการประกวดพานวันไหว้คร ู
     กจิกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ 
     กจิกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพตดิ 
     กจิกรรมวันสุนทรภู ่ 
     กจิกรรมประกวดวาดภาพระบายสกีับโตโยต้า    
     “รถยนต์ในฝัน” 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๔ ๕  
  
 ๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดส้่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่าง
มีสตสิมเหตผุล โดยจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวช้ีของมาตรฐานที่ ๔ ดังนี้  
                  ๑) โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถสรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง  เช่น 



๗๘ 
 

   - โครงการรักการอ่าน นักเรียนทุกคนท ากิจกรรมรักการอ่านโดยอ่านบทความในหนังสือที่นักเรียน   
ช่ืนชอบ  วิเคราะห์สาระจากเรื่องที่อ่าน  แล้วเขียนสรุป แสดงความคิดเห็นด้วยตนเองตลอดปีการศึกษา 
   -  กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ทัศนศึกษา) เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่
จริง  มีวิทยากรมาให้ความรู้  นักเรียนน าสิ่งที่ได้ฟัง ดู น ามาบันทึก/เล่าเรื่อง ส่งครู เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล   
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่ี จังหวัดชลบุรี การเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จังหวัดนครปฐม เป็นต้น 
                       - กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวันสุนทรภู่ (เขียนเรียงความ คัดลายมือ แต่งค าประพันธ์  
                         พูดสุนทรพจน์)   
                  ๒) โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  เช่น   
        - การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานอาชีพ        
ในขั้นตอนของการท าโครงงานนั้น   นักเรียนต้องมีปัญหาที่จะท าโครงงาน  จากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าจากเอกสารแล ะ
แหล่งข้อมูล   น ามาจัดท าเค้าโครงของโครงงาน  ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้   สรุปผลการทดลอง   น ามาเขียนรายงาน  
แล้วน าเสนอและแสดงผลงานของโครงงาน ดังนั้นโครงงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิด       
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   - โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด นักเรียนทุกห้องจัดท าโครงงานคุณธรรม โดยใช้หลักไคเซน 
ซึ่งช่วยส่งเสริมนักเรียนในด้านความคิด และความมีจิตสาธารณะ  
   - ผลงานจากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  เช่น การรายงานหน้าช้ันเรียน การโต้วาที การถ่ายคลิปวีดิโอ  
การเขียนเรียงความ  การเล่านิทาน แข่งขันตอบปัญหา  ฯลฯ    ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอวิธีคิด    
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   - สะเต็มศึกษา (STEM education) ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์มีการน า STEM มาใช้ โดยครูก าหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันวางแผน และเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ  เช่น  การวัดประเมินผลแต่ละรายวิชา  การประเมินผลอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความของทุกรายวิ ชา 
กิจกรรมแนะแนว  ฯลฯ 
                 ในการประเมินผลแต่ละรายวิชา องค์ประกอบหนึ่งที่ต้องวัดและประเมินผลร่วมกับองค์ความรู้ คือทักษะการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชาสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการก าหนดเปูาหมายที่จะท างานให้ส าเร็จ  โดยการรวบรวมข้อมูล  จัดระบบข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา  มีการก าหนดทางเลือกในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่    เช่น  การแนะแนวเพื่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ  เป็นต้น 
  ๔.) โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
เช่น  การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์  โครงงานอาชีพ  งานประดิษฐ์      
งานศิลปะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมมัธยมวัดบึงทองหลาง รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมจิตอาสา และ 
กีฬาบึงทองหลางเกมส์  เป็นต้น           
  จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้  เช่น  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
โครงงานอาชีพ งานประดิษฐ์  งานศิลปะ  กีฬาบึงทองหลางเกมส์ กิจกรรมมัธยมวัดบึงทองหลาง รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคม
อาเซียน การจัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่  กิจกรรมคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน พบว่านักเรียนมีความคิดริเริ่ม  สามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี   ผลงานจึงมีความแปลกใหม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์   
นักเรียนน าเสนอผลงานท้ังในและนอกสถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ        
      
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   ปรากฏผลดังนี้ 
 ๑) โครงการรักการอ่าน  จากรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ของงานห้องสมุด 
ปรากฏผลดังนี้    



๗๙ 
 

   -  ภาคเรียนท่ี ๑  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ ฯ   และผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน   คิด  วิเคราะห์และเขียนสื่อความในกิจกรรมรักการอ่าน ตาม
โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร้อยละ ๑๐๐   
   -  ภาคเรียนท่ี ๒   นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ ฯ   และผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน   คิด  วิเคราะห์และเขียนสื่อความในกิจกรรมรักการอ่าน   
ตามโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ร้อยละ ๑๐๐   
                 ๒) การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  จากรายงานผลงานทะเบียนนักเรียนและจัดส ามะโนนักเรียน  
ปรากฏผลดังนี ้ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินจ านวน ๑,๘๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑,๘๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๗ 
  ๓) โครงการ "รังสรรค์โครงงาน ผลผลิตต้นกล้าแห่งธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งวัน หนึ่ง
ความดีถวายพ่อหลวงไทย ด้วยหลักไคเซ็น" จากท่ีฝุายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม ร่วมกับโรงเรียน  
มัธยมวัดบึงทองหลาง  ไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ไคเซ็น” ให้กับนักเรียน ม.๑ – ม.๖ โดยหลักการนี้ เป็นหลักการคิด
วิเคราะห์การวางแผนโครงงาน การพัฒนาความคิดอย่างยั่งยืน สามารถน าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยผ่านกิจกรรม
โครงงาน เพื่อท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากรายงานผลปรากฏดังนี้ 
   -  ทีมท่ีชนะเลิศ ได้รับรางวัล Best of the best practice ระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่  
โครงงาน “A little bottle” ของช้ัน ม.๒/๑ ที่น าเอาขวดน้ ามาท าถังขยะรีไซเคิล 
   -  ชนะเลิศ ได้รับรางวัล Best of the best practice ระดับช้ัน ม.ปลาย “Book for charity” ม.๕/๖ น า
กระดาษเหลือใช้มารีไซเคิลท าสมุดท ามือ แล้วน าสมุดที่ได้ ไปมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิคนตาบอด 
  ๔) โครงงานวิทยาศาสตร์ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก STEM EDUCATION ในการสร้างช้ินงานอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น จากการวัดและประเมินผลรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่า 
                 จากผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้  เช่น  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
โครงงานอาชีพ งานประดิษฐ์  งานศิลปะ  กีฬาบึงทองหลางเกมส์   การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน การจัด
กิจกรรมในวันสุนทรภู่   พบว่านักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์
ใหม่ได้เป็นอย่างดี   ผลงานจึงมีความแปลกใหม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์   นักเรียนน าเสนอผลงานทั้งในและนอก
สถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ 
 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม 
  จุดเด่น  
 โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของ
ตนเองด้านทักษะกระบวนการคิด เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน เกิด
ความคิดริเริ่ม สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผลงานของนักเรียนมีความ
แปลกใหม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งนักเรียนสามารถน าเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตามหลักสูตร 
โดยต้องมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
      
 ๓. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดของทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้  
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เช่น การท าโครงงาน การเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงให้มากยิ่งข้ึน 
 
 



๘๐ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์

๔ ๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด ฯ 
๓. โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๔. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร
เป็นไปตาม เกณฑ ์

๕ ๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด ฯ 
๓. โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๔. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

๕.๓ ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน
เป็นไปตาม เกณฑ์ 

๔ ๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด ฯ 
๓. โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๔. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๓ ๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด ฯ 
๓. โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๔. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๕ ๔  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ ๕ โดยด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 

๑.๑ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
๑.๑.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๑.๑.๑.๑ ผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑.๑.๒ น าผลการทดสอบระดับชาติไปเปรียบเทียบท าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนทุกรายวิชา 
๑.๑.๑.๓ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรรหานักเรียนท่ีมีความสามารถ เพื่อเป็น

ตัวแทนในการแข่งขันทางวิชาการทั้งภายใน ภายนอก 
๑.๑.๑.๔ เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมานิเทศ แนะน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
๑.๑.๑.๕ จัดท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และครูที่ควบคุมฝึกซ้อม 

๑.๑.๒ โครงการติว O-Net นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
๑.๑.๒.๑ กิจกรรมติว O-Net ภาษาไทย 
๑.๑.๒.๒ กิจกรรมติว O-Net คณิตศาสตร์ 
๑.๑.๒.๓  กิจกรรมติว O-Net วิทยาศาสตร์ 
๑.๑.๒.๔  กิจกรรมติว O-Net สังคมศึกษา 
๑.๑.๒.๕  กิจกรรมติว O-Net ภาษาอังกฤษ 

๑.๑.๓  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑.๓.๑   กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
๑.๑.๓.๒   กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย 
๑.๑.๓.๓   กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
๑.๑.๓.๔   กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 
๑.๑.๓.๕   กิจกรรมติวเข้มคณิตศาสตร์ 



๘๑ 
 

๑.๑.๓.๖    กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
๑.๑.๓.๗    กิจกรรมจัดปูายนิเทศ 
๑.๑.๓.๘    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑.๑.๓.๙    กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑.๑.๓.๑๐  กิจกรรมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ 
๑.๑.๓.๑๑  กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ 
๑.๑.๓.๑๒  กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๑.๑.๓.๑๓  กิจกรรมเรียนธรรมศึกษาทุกวันเสาร์ 
๑.๑.๓.๑๔  กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 
๑.๑.๓.๑๕  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
๑.๑.๓.๑๖  กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าแห่งธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๑.๓.๑๗  กิจกรรมศูนย์ศิลปะ 
๑.๑.๓.๑๘  กิจกรรมกีฬาภายใน 
๑.๑.๓.๑๙  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
๑.๑.๓.๒๐  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๑.๑.๓.๒๑  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
๑.๑.๓.๒๒  กิจกรรมสวนสนามและทบทวนสัตย์และค าปฏิญาณลูกเสือ 
๑.๑.๓.๒๓  กิจกรรมค่ายอยู่พักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๑.๑.๓.๒๔  กิจกรรมถวายราชสดุดี 

๑.๒  โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
๑.๓  โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๓.๑  สรุปผลกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับช้ัน 
๑.๔  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.๔.๑  สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับชั้น 
๑.๕   การพัฒนากิจกรรม 

๑.๕.๑  สรุปรายงานการท ากิจกรรมจิตสาธารณะ 
๑.๕.๒ งานร่องรอยหลักฐานแต่ละโครงการ 
๑.๕.๓  แบบประเมินกิจกรรม 
๑.๕.๔  สรุปรายงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับดีมาก  โดยนักเรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของแต่ละกลุ่มสาระฯ   
มีผลประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจุดแข็งของมาตรฐานที่ ๕ คือครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และท าวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างพอเพียง เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องศูนย์การเรียน ห้องเรียนไฮเทค ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ และห้องวิถีพุทธ แต่จุดอ่อน
ที่ควรส่งเสริมและพัฒนาคือนักเรยีนมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างอ่อน ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านทักษะการคิดค านวณในระดับ
ต่ า และครูที่มีความรู้ความช านาญในการสอนเกษียณอายุค่อนข้างมาก 
 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ๓.๑ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓.๒ ส่งเสริมครูทุกคนทุกกลุ่มสาระปรับปรุงพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ สอดแทรกกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 



๘๒ 
 

ก ากับติดตามให้ครูประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงและท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในส่วนที่ยังบกพร่อง 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
  ๓.๓ ก ากับติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะจบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในช่วงปิดภาคเรียน      
ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ จัดเรียนซ้ าช่วงปิดภาคฤดูร้อน 
  ๓.๔  ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับคะแนน ๒.๕ ขึ้นไป 
                         ร้อยละ ๖๐  
  ๓.๕  จัดกิจกรรมรักการอ่านสอดแทรกในวิชาภาษาไทยทุกรายวิชา  
  ๓.๖  จัดคลินิกหมอภาษา คลินิกแก้ปัญหาด้านการเรียน 
  ๓.๗  เชิญวิทยากรให้การอบรม นิเทศครู และมีการก ากับ ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านต่าง ๆ เป็นประจ า 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ               
                  สุจริต 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๖.๑ ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๔ - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  - กิจกรรมวันไหว้คร ู
  - กิจกรรมวันสดุดีกวีไทย 
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมกีฬาภายใน 
  - กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่, 
    ยวุกาชาด 
  - กิจกรรมวันลอยกระทง 
  - กิจกรรมอบรมนักเรียนผู้น า 
  - กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 

๖.๒ ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๔   - กิจกรรมวันไหว้คร ู
  - กิจกรรมวันสดุดีกวีไทย 
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมกีฬาภายใน 
  - กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่, 
    ยวุกาชาด 
  - กิจกรรมวันลอยกระทง 
  - กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด 
  - แข่งขันทักษะคอมพวิเตอร์ 
  - แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต,ภาค 



๘๓ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๖.๓ ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๕   - กิจกรรมวันไหว้คร ู
  - กิจกรรมวันสดุดีกวีไทย 
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมกีฬาภายใน 
  - กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่, 
    ยวุกาชาด 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมรวมใจกา้วไกลสู่อาเชียน 
- กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าแห่งธรรมฯ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมยุวกาชาดสวนสนาม 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริต และมีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี  ที่ตนสนใจ 

๕ - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- อบรมทักษะคอมพวิเตอร์ 
- กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าแห่งธรรมฯ 

  - กิจกรรมสัปดาห์แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
  - กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๖ ๕  
  
 
  ๑.  วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหาได้ โดย
ด าเนินกิจกรรม และโครงการ ดังน้ี 

๑.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมฝึกทักษะการท างานของผู้เรียน ฝึกการใช้
เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ท างานเป็นทีม รักการท างาน สามารถท างานตามล าดับ มีการติดตาม
ปรับปรุงงานจนผลงานบรรลุเปูาหมายและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

 ๑.๑.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน  
 ๑.๑.๒ กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน  
 ๑.๑.๓ กิจกรรมScience Show 

๑.๑.๔ กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าฯ 
                     ๑.๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะทั้งในและนอกโรงเรียน โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑.๒.๒ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
๑.๒.๓ กิจกรรมวันการศึกษาและอาชีพ  
๑.๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 

         ๑.๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม 
ศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเองน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้  

๑.๓.๑ กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  



๘๔ 
 

๑.๓.๒ กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 
๑.๓.๓ กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม 
๑.๓.๔ กิจกรรมเพิ่มทักษะคอมฯ “การอบรมเว็บเพจ” 

 

 ๒.  ผลการพัฒนา  
 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยนักเรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็ จ 
นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจตามเกณฑ์ 
 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆมาให้ความรู้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการท างาน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๕ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     - กิจกรรมติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

๕ 

๑. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา  
    กับชุมชน 
๒. โครงการประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์เครือข่าย   
    ผู้ปกครอง 
๓. โครงการพัฒนาครูที่ปรึกษาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
     - กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๕ 

๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     - กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม. ๑ 
     - กิจกรรมค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ ม. ๒ 
     - กิจกรรมค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับ ม. ๓ 
๓. โครงงานพัฒนาชีวิต 



๘๕ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

๕ 

๑. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง   
การศึกษา 
     - กิจกรรมพัฒนาการสร้างส่ือเทคโนโลยีของครู 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     - กิจกรรมติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการทีห่ลากหลาย 

๕ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปญัหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชวีติด้วยความ
เสมอภาค ๕ 

๑. โครงการพัฒนาครูที่ปรึกษาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - กิจกรรมประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา 
     - กิจกรรมประชุมระดับ 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๕ 

๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
    - กิจกรรมเผยแพร่งานวิจยัในชั้นเรียน  

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๕ 

๑.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
     - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
     - กิจกรรมสรรหาครูดีในดวงใจ 
     - กิจกรรมสรรหาผู้แต่งกายงาม 
     - กิจกรรมส่งเสริมครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
     - กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน 
     - กิจกรรมนิเทศครู ค.ศ. ๑, ครผูู้ช่วย ,  
       พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

๕ 

๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
     - กิจกรรมนิเทศภายใน 
๒. งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
     - กิจกรรมนักเรียนดีศรีบล. 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๗ ๕  
  
          
 ๑.  วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   
                        เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน โดยด าเนิน กิจกรรม/โครงการ ต่อไปนี้ 

๑.๑  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๑.๑ โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า   
         หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑.๒ ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างรายวิชา 



๘๖ 
 

๑.๑.๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๑.๑.๔ โรงเรียนได้จัดการสอนเสริมติว O-NET ม.๓ และ ม.๖ 
๑.๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยทั้งในและนอกโรงเรียน,  
          สอนเสริมยกระดับ O-NET, GAT, PAT, ค่ายภาษาไทย 
๑.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะทั้งในและนอกโรงเรียน 
๑.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมค่าย 
         วิทยาศาสตร์, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
๑.๑.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาสังคม 
         ศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑.๑.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
         สถานศึกษา 
๑.๑.๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาศิลปะทั้งภายในและภายนอก 
           สถานศึกษา, กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาศิลปะ, กิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ, กิจกรรมค่ายศิลปะ 
๑.๑.๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมร่วมการแข่งขันทักษะ 
           ทางด้านคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑.๑.๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการต่างประเทศ 
           ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 ๒.  ผลการพัฒนา 
                 ๑.๒  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

             ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๒.๑ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

                ๑.๓  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๓.๑ โรงเรียนได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับ 
         นักเรียนทุกระดับชั้น 

               ๑.๔  โครงการค่ายคุณธรรม “พุทธธรรมน าชีวิต” ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๔.๑ โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัด 
         กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

               ๑.๕  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๕.๑ ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๑.๕.๒ โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
         กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน , กิจกรรมประชุมระดับชั้น  

     ๑.๖  โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ                     
                        ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.๖.๑ โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑.๖.๒ โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

               ๑.๗  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๗.๑ โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัด 
         กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ , กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ,   
         กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา ,กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

               ๑.๘  โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑.๘.๑ โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 
         พัฒนาการสร้างสื่อและเทคโนโลยีของครู 

               ๑.๙  โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 



๘๗ 
 

๑.๙.๑ งานแนะแนวจัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
               ๑.๑๐  งานวจิัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.๑๐.๑ โรงเรียนได้มอบหมายให้งานวิจัยให้ความรู้กับครทูุกคนเพื่อน าไปใช้ในการท าวิจัยในช้ัน 
           เรียน 

               ๑.๑๑  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
                         ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.๑๑.๑ โรงเรียนได้มอบหมายฝุายบริหารงานบุคคลสรรหาครูดีในดวงใจ สรรหาผู้แต่งกายงาม  
           จัดกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
            ศึกษาดูงาน นิเทศครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
 

            ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
                 ๓.๑ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการวิจัยเชิงคุณภาพ และมีการติดตามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ๓.๒ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๘ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรว่มและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเปน็ฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 



๘๘ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 



๘๙ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวธิี   
    วิจยั 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
๗. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ 
    สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติราชการ 
๙. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๘ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจั ดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ งานได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทั่วไป  ให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจครอบคลุมงานท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 
  ๑.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้รับรู้และให้ข้อมูล
สารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  ๑.๔ มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้านให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัดหรือสนใจ 
  ๑.๕ มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดใน แผนงาน      
โครงการครบถ้วน 
  ๑.๖ มีการด าเนินการติดตามตรวจสอบโดยใช้ผลการประเมินหรือการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษา  
ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม เช่น 
   ๑.๖.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๑.๖.๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๑.๖.๓ โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิด 
   ๑.๖.๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ๑.๖.๕ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   ๑.๖.๖ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
   ๑.๖.๗ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
   ๑.๖.๘ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย 
   ๑.๖.๙ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 



๙๐ 
 

 ๒.  ผลการพัฒนา  
  ๒.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ๒.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ๒.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ         
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ๒.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจอยู่ ในระดับ         
คุณภาพดีเยี่ยม 
  ๒.๕  นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ๒.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ๓.๑ โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการบริหาร ให้มีการประสานระหว่างกลุ่มบริหารให้มีความสอดคล้องกัน
มากขึ้น เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงระบบ ให้เข้มแข็งทุกหน่วยงาน โดยใช้วงจร PDCA และกลยุทธ์
ระดับองค์กร/แผนงาน 
  ๓.๓ พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ๓.๔ น าข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น  
  ๓.๕ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภา 

และเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

๕ ๑. ค าสั่งสอนแต่งตั่งคณกรรมการสถานศึกษา 
๒. คณะกรรมการได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที ่  
    ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดโดยตรวจสอบจาก    
    รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น   
    พื้นฐาน 
๓. ประกาศโรเงรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เร่ืองการ 
    ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา,เร่ือง การก าหนด  
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ที่   
    คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๔. รายงานการจัดกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษา  
    ขั้นพื้นฐานใหก้ารสนับสนุน 
๕. แผนการปฏิบัติประจ าปี หลักสูตร ผา่นการลงนาม  
    เห็นชอบ 
๖. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 



๙๑ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๕ ๑. รายงานการประชุมและแฟูมสรุปการร่วมกิจกรรม  
    คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมฯเครือข่าย    
    ผู้ปกครอง 
๒. รายงานการจัดกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุน 
๓. ตัวอยา่งค าสั่งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกบักรรมการ  
    สถานศึกษา 
๔. จากการตรวจสอบรายการพบวา่การจัดประชุม 
    คณะกรรมการสถานศึกษาปีละไม่นอ้ยกว่า 
    ๒ ครั้ง ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕ ๑. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ใน 
   ระดับโรงเรียน ระดับชั้น และเครือข่ายผู้ปกครอง   
   ระดับห้องเรียน 
๒. ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและ  
    สมาคมครูและผู้ปกครอง 
๓. หนังสือเชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม  
    ภายในโรงเรียน 
๔. หนังสือเชิญร่วมประชุม/เป็นวิทยากรในการอบรมให้  
    ความรู้นักเรียน 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๙ ๕  
    
            ๑.  วิธีการพัฒนา 
                       ๑.๑ แสวงหาแหล่งการเรียนรุ้ทางวิชาการต่างๆ 
                    ๑.๒ ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
                    มีความร่วมมือทางวิชาการโดยการท า MOU รวมกับสถาบันต่างๆเพิ่มขึ้น 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
                   โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพ มีการท าหลักสูตรทวิภาคี ร่วมกับ cp all            
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และหลักสูตรทวิศึกษาที่ เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาร่วมกับ         
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

๕ ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง 
 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

๕ ๑. เอกสารรายวิชาเพิ่มเติม 
๒. หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก 
๓. แผนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
 



๙๒ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

๕ ๑. กิจกรรมชุมนุม 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
๓. กิจกรรมยวุกาชาด 
๔. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๕. ภาพกิจกรรม 
 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ ๑. การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. แผนการจัดการเรียนรู ้
๓. ผลงานนักเรียน 
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

๕ ๑. โครงการนิเทศภายใน 
๒. เอกสารแบบสรุปการนิเทศภายใน 
๓. แบบประเมินการนิเทศภายใน 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทกึหลงัแผนการสอน 
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. ภาพกิจกรรม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสทิธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔ ๑. โครงการพัฒนานักเรียนตามระบบดแูลช่วยเหลือ  
    นักเรียน 
๒. แบบประเมิน SDQ ระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
๓. งานแนะแนว โครงการให้ทุนการศึกษา 
๔. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๐ ๔.๘๓  
  
        ๑.  วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ ๑๐ โดยด าเนินโครงงาน/งาน/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การจัดท าหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
๑.๒ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองต่อความต้องการความถนัด ความสามารถและความสนใจของ   
      ผู้เรียน 
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากร (ประชุม/นิเทศภายใน/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) 
๑.๔ โครงงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

        ๒.  ผลการพัฒนา  
๒.๑ คณะกรรมการได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ       
       คิดเป็นระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

            ๒.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ คิดเป็นระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๒.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความคิดได้ด้วยตนเอง         
      คิดเป็นระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๒.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ          
      คิดเป็นระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน                                  
      คิดเป็นระดับคุณภาพดีมาก 



๙๓ 
 

           ๑. จุดแข็ง/จุดอ่อน 
   ๓.๑ จุดแข็ง  

๓.๑.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมและมีความหลากหลายที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน          
          ความต้องการของผู้เรียน 
๓.๑.๒ เป็นหลักสูตรสามารถท่ีพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
๓.๑.๓ ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระรายวิชาที่สอน 
๓.๑.๔ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑.๕ มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานข้อมูลด้านการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างน้อย  
         ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

    ๓.๒ จุดอ่อน 
      ขาดบุคลากร ท าให้ไม่สามารถเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย 
  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

     ๓.๑ ครูควรวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมที่หลากหลายและตรงตามความสามารถของผู้เรียนและเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา 
   ๓.๒ ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถ/ความถนัด/ความสนใจของตนเอง โดย
เน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
     ๓.๓ พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและร่องรอยโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
 
 
 

 
 



๙๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัตกิารอาคารเรียนมั่นคงสะอาด
และปลอดภยัมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๕ ๑. รายงานประจ าป ี(SAR) มาตรฐานที่ ๑๑ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๓. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
   สว่นที่ ๓.๒ รายละเอยีดโครงการ/งาน 

   ๓.๑  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
           ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้

       - ปรับปรุงห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระการ  
            เรียนรู้ภาษาไทย 

       - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

          - กิจกรรมพัฒนาหอ้งปฏิบัติการกลุ่ม  
            สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

       - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
          ศูนย์สังคมวิถีพุทธ 

          - กิจกรรมพัฒนาหอ้งศูนย์อาเซียนกลุ่ม 
            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
            และวัฒนธรรม 

       - ปรับปรุงห้องเรียน 
   ๓.๒  โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ 
         การเรียนรู้ศิลปะ 
       - กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนา 
        คุณภาพวิชาการศิลปะ 

   ๓.๓  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 
       - กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม วัสด ุ 
        ครุภัณฑ์และพัฒนาปรับปรุงระบบ 
        สาธารณูปโภค 

    - กิจกรรมประกวดหอ้งเรียนสะอาด 
       บรรยากาศน่าเรียน 
    - การบริหารจัดการขยะ 
    - กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 

๔. ค าสั่งปฏิบัติการของโรงเรียน 
๕. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
๖. อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุ 
    อุปกรณ์ 
๗. สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้
๘. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 



๙๕ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๑.๒  จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัของผู้เรียน 

๕ ๑. รายงานประจ าป ี(SAR) มาตรฐานที่ ๑๑ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ส่วนที ่  ๓.๒ รายละเอียดโครงการ/งาน 
  ๓.๑  โครงการพัฒนาระบบและการจดัการ 
          งานอนามัย 

         - ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจ าปี 
         - นิทรรศการเพื่อสุขภาพ 
         - จัดยาและเวชภัณฑ์ 
         - จัดซื้อวัสดุส านักงานห้องพยาบาล 
         - ประกันอบุัติเหตุ 
         - พัฒนาห้องพยาบาล 
 ๓.๒  งาน โภชนาการ 
         - ปรับปรุงสถานประกอบการและโรง 
           อาหาร 
         - กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

             โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
         - กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครอง 

             ผู้บริโภค (อย.น้อย) 
         - สุขาภบิาลโรงอาหาร 

๔. ค าสั่งปฏิบัติการของโรงเรียน 
๕. บันทึกสุขภาพนกัเรียน ข้อมูลสารสนเทศ  
     ด้านสุขภาพและอนามัยนกัเรียน 
๖. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 



๙๖ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

๕ ๑. รายงานประจ าป ี(SAR) มาตรฐานที่ ๑๑ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 

๓. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
    ส่วนที่ ๓.๒ รายละเอียดโครงการ/งาน 
  ๓.๑  โครงการรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 

       - กิจกรรมหนังสือดีมีทุกห้อง 
       - กิจกรรมห้องสมุดดีมีหนังสืออ่าน 
       - กิจกรรมรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม 
       - กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์อาเซียน  

  ๓.๒  โครงการพัฒนาหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
       - กิจกรรมพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
       - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

๔. รายงานโครงการฯ รายงานประจ าปขีอง 
      โรงเรียน 
๕. ค าสั่งปฏิบัติการของโรงเรียน 
๖. สถิติการใช้ห้องสมุด 
๗. สภาพและบรรยากาศการใช้ห้องสมดุ สื่อ     
   และเทคโนโลย ี

๘. สารสนเทศในห้องสมุด 
๙. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๑ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
            โรงเรียนใช้หลักบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การเขียนแผนพัฒนาโรงเรียน ในการท านุบ ารุง สร้าง 
ซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามความต้องการที่จ าเป็น อีกทั้งตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องดับเพลิงสาธิตการหนีไฟ ขณะ
เกิดอัคคีภัย โรงเรียนจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน การสอน อย่างพอเพียงตามความต้องการ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนไฮเทค กิจกรรมเครือข่าย ห้องเรียนคุณภาพ  
กิจกรรมรักการอ่าน การบริการอินเตอร์เน็ต กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
           โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กาย ท่ีไม่ได้มาตรฐาน โดยจัดท าโครงการเยาวชนรวมพลังสร้างสุขภาพ แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะการเจริญเติบโต ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจสุขภาพครูและนักเรียน ให้บริการยาและ
เวชภัณฑ์โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ ตรวจดูแล และรักษาความสะอาดของ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร อย่างถูกสุขลักษณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ประเมิน       
โรงอาหาร และจัดท า และปรับปรุงระบบบ่อดักไขมัน เพื่อสุขลักษณะที่ดีของนักเรียน อีกทั้งจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมเฝูาระวัง และสุ่มตรวจสารเสพติด และ
รายงานความประพฤตินักเรียน ด้วยกิจกรรมข้อความสั้น (SMS)   



๙๗ 
 

           โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย และมีห้องสืบค้น (Resource Center) ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔. ๗๘ 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
                 จากการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ท าให้มีสภาพแวดล้อม และ
การบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เต็มศักยภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภ าพที่
แข็งแรง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
               น าผลการประเมินมาตรฐานมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อรักษามาตรฐานให้คงอยู่ และต่อเนื่องตลอดไป 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยม            
    วัดบึงทองหลาง 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
๓. แผนพัฒนาของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ และ 
    งานต่าง ๆ 
๔. ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ และงาน 
๕. ปฏิทินการด าเนินงานตามแผน 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๓. แผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณป ี๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
๔. รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗ 
๕. รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษา 
    โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
๖. เอกสารการวางแผนงานโครงการ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพือ่พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑. สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ ๑๓๒/๒๕๕๘ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓. เอกสารการวางแผนงานโครงการ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑. รายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี ๒๕๕๗ 
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ   
    สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
๓. รายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ ๑  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. แบบประเมินมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ ๑-๑๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๑. รายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ ๑  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. เอกสารการวางแผนการด าเนินงาน/โครงการ/   
    แผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
๓. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๔. รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗ 



๙๘ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๕ ๑. รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ ๑  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. รายงานผลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๒ ๕  

  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกัน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ความส าเร็จและการก าหนดค่าเปูาหมาย
ของแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี โดยพิจารณาจากผลการประเมินการศึกษาในปีที่ผ่านมา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและจัดท าแผนปฏับัติการประจ าปี ปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดระบบ
การพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการตามแผนปฏบิัติการอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน จัดระบบตรวจสอบ ติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ มีการสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆทุกสิ้นภาคเรียน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประเมินกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่โรงเรียน
แต่งตั้ง ปีละ ๑ ครั้ง และน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท า
และเผยแพร่รายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเป็นประจ าทุกป ี
 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพที่ ๑๒ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  
 ทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
เหมาะสม มีการเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 เอกสาร/รูปแบบการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ข้อมูล  
 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
   ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. บันทึกรายงานการประชุม 
๕. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๖. ผลการวิเคราะหข์้อมูลสารสนเทศ 
๗. ปูายนิเทศนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน   
    เรียนรู ้
๙. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
    ๙.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ๙.๒ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ  
         ศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

    ๙.๓  โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
    ๙.๔  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี    
            ความรู ้
    ๙.๕  โครงการค่ายคุณธรรม”พุทธธรรมน าชีวิต” 
    ๙.๖  โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
    ๙.๗  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
    ๙.๘  โครงการส่งเสริมความส านึกในความเป็นไทย มี 
           จิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 
    ๙.๙  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน  
    ๙.๑๐ โครงการส่งเสริมครูและครูบุคลากรทาง 
           การศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
            อาเซียน 
    ๙.๑๑ โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ  
    ๙.๑๒ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
            พอเพยีงสู่สถานศึกษา 
    ๙.๑๓ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี 
            การศึกษา 
    ๙.๑๔ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทกัษะทางภาษา 
    ๙.๑๕ โครงการพัฒนาความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน 

          ผู้ปกครองชุมชน ทอ้งถิ่นและ หน่วยงานต่างๆ 
  ๙.๑๖ งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจ  
          พอเพียง สู่การปฏิบัติ(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
  ๙.๑๗ งานพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 

    ๙.๑๘ งานพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา 
    ๙.๑๙ งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลัก 
            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

  ๙.๒๐ งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
          การปฏิบัติราชการ 

 



๑๐๐ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีงบประมาณ  
  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. บันทึกรายงานการประชุม 
๕. บันทึกการเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
๖. แฟูมนิเทศภายใน 
๗. ค าสั่งการปฏิบัตหิน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 
๙. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู ้
  ๙.๑  กิจกรรมนิเทศภายใน 

    ๙.๒  กิจกรรมเผยแพร่งานวิจยัในชั้นเรียน 
  ๙.๓  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยทั้งภายในและ  
        ภายนอกสถานศึกษา 
  ๙.๔  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  ๙.๕  กิจกรรมจัดสอนเพื่อยกระดับ O-NET 
  ๙.๖  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ๙.๗  กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา  
  ๙.๘  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายภายนอก 
  ๙.๙  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาศิลปะ 
  ๙.๑๐ กิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ 
  ๙.๑๑ กิจกรรมทัศนศึกษาดโูขนเฉลิมพระเกียรติ 
          และดูงานศิลป ์
  ๙.๑๒ กิจกรรมจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียน 
  ๙.๑๓ กิจกรรมค่ายวัฒนธรรม ๓ ภาษา 
  ๙.๑๔ กิจกรรมการเยี่ยมบา้น 
  ๙.๑๕ กิจกรรมประชุมระดับ 
  ๙.๑๖  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  ๙.๑๗  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  
  ๙.๑๘  กิจกรรมวันแม ่
  ๙.๑๙  กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 
  ๙.๒๐  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  ๙.๒๑  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๓ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
                     โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ก าหนดกลยุทธ์แผนงาน พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  มีหลายโครงการที่ได้ก าหนด
วิธีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน ส่งเสริมความพร้อมด้านปัจจยัพื้นฐาน จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลการจัดการเรียนรู้ โดยการเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้WIFI จัดเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบซอฟแวร์ จัดบริการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพา(TABLET)เพื่อการเรียนการสอน  การสืบค้นและการ



๑๐๑ 
 

ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง PROJECTER และ VISUALIZER  ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความ
พร้อมในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่อมบ ารุงอาคารและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียน    
เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น วันส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ 
วันไหว้ครู วันส าคัญลูกเสือ วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส วันตรุษจีนไหว้เจ้าไชน่าทาวน์บึงทองหลาง รังสรรค์โค รงงาน
ประชันความคิดฯ ห้องสมุดดีมีหนังสืออ่าน  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  การอยู่ค่ายภาษาไทย  การเข้าค่ายศิลป์  
การอยู่ค่าย ๓ ภาษา  การอยู่ค่ายค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับ ม. ๑ ม. ๓   การอยู่ค่ายพักแรมและ
เดินทางไกลลูกเสือ/ยุวกาชาดสามัญรุ่นใหญ่ระดับ ม. ๒ การเข้าค่ายคุณธรรม “พุทธธรรมน าชีวิต” ระดับช้ัน ม. ๑-๖     
การบริการสารสนเทศ การบริการให้ค าปรึกษา การแข่งขันทักษะภาษาไทย  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  การสดุดีกวีไทย    
วันภาษาไทยแห่งชาติ  การแข่งขันคณิตศาสตร์ทั้งภายใน -ภายนอกสถานศึกษา การใส่บาตรและสร้างเสริมเติมบุญ       
การสวดมนต์ บริหารจิตเจริญปัญญา การสอนและสอบธรรมศึกษา การประกวดมารยาทไทย การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย นิทรรศการสัปดาห์อาเซียน การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การสอนเสริมเพื่อยกระดับ O-NET การอบรมเว็บไซต์นักเรียน การจัดรวบรวมสื่อไว้ในเว็บไซด์ของ
โรงเรียน   การแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาภายนอก การท าสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ  การส่งเสริมการออม    
รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ประหยัด การแสดงผลงานศูนย์ศิลป์ สพม.๒ นิทรรศการสัปดาห์ศิลป์  การทัศนศึกษาดูโขนเฉลิมพระเกียรติ
และดูงานศิลป์  การส่งเสริมครูและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน การประชุมและจัดท าโครงการของเครือข่ายผู้ปกครอง การปฐมนิเทศนักเรียน ม. ๑และ ม. ๔         
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.๓และ ม. ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  การศึกษาดูงานของ
บุคลากร นิทรรศการและแข่งทักษะทางวิชาการ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยปูายนิเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน  ครู บุคลากร ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่างๆ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุนให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่นมอบหมาย
ให้นักเรียนศึกษาคันคว้าหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูลจากห้องสมุดและจากชุมชนใกล้เคียง             
จัดกิจกรรมค่าย  กิจกรรมบันทึกการอ่าน  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เป็นต้น การจัดท ากิจกรรมต่างๆ มีการวางแผนงานเป็น
ขั้นตอน ด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ไปวางแผนและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
 โรงเรียนก าหนดโครงการตามกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครู
และบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ผลงานวิจัยช้ัยเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ/หรือพัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองและ/หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์กับเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โรงเรียนได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU:Memorandum of Understanding) กับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
 โรงเรียนได้ส่งครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปศึกษาอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของกลุ่มสาระฯ และจัดให้ครูทุกคนได้รับการอบรมภายในโรงเรียน  การนิเทศภายในเพื่อให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ จนสามารถสร้างความรู้และเกิดทักษะในการจัดระบบการ
จัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

 ๒.  ผลการพัฒนา 
      โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะใฝุรู้    
ใฝุเรียน รู้จักแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจได้สะดวก รวดเร็ว ครูและบุคลากรเกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษา     



๑๐๒ 
 

ดูงาน อบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้จากการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ผลเชิงปริมาณ 
          ๑.  ร้อยละ  ๘๐ ของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเป็นบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๒.  โรงเรียนจัดให้มีการบริการสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
            ผลเชิงคุณภาพ 
          ๑.  โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม ในการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการประเมิน   
การจัดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
          ๒.  โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถใช้การได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     ๓.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
     ๔.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน บุคลากร ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

          ๕.  โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่ช่วยสนับและพัฒนาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม  จุดเด่น 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
                  ๑. ส ารวจและใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
                  ๒. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ภาษาและวัฒนธรรมกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก 
 



๑๐๓ 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ ๑. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๓. ประกาศใน Web ของโรงเรียน 
๔. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น 
- จัดกจิกรรมสร้างเสริมเติมบุญเกื้อหนุนสังคม 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- จัดแหล่งเรยีนรู้ภูมิปัญญาไทย 
- จัดกจิกรรมวันพอ่ วันแม ่
- บันทึกกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัล และการเชิดชูเกียรติ   
  จากองค์กรภายนอก 
- การเขียนเรียงความครูดีในดวงใจ 
- กิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดีถวาย                        
  พ่อหลวงไทย         

๕. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

- ส่งเสริมการออมด้วยการรณรงค์ให้นักเรียน      
  ทุกคนเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน 
- นักเรียนทกุคนท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละ  
  ภาคเรียนครบทุกคนในกิจกรรมสมุดบนัทึก    
  ต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 

๖. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิดผลผลิต
ต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๐๔ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ ๑. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๓. ประกาศใน Web ของโรงเรียน 
๔. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น 
- จัดกจิกรรมสร้างเสริมเติมบุญเกื้อหนุนสังคม 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
- จัดกจิกรรมวันพอ่ วันแม ่
- บันทึกกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน 
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัล และการเชิดชูเกียรติ 
  จากองค์กรภายนอก 
- การเขียนเรียงความครูดีในดวงใจ 
- กิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดีถวาย                        
  พ่อหลวงไทย         

๕. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

- ส่งเสริมการออมด้วยการรณรงค์ให้นักเรียน     
  ทุกคนเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน 
- นักเรียนทกุคนท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละ  
  ภาคเรียนครบทุกคนในกิจกรรมสมุดบนัทึก    
  ต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 

๖. โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิดผลผลิต
ต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๔ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 

จากปรัชญาของโรงเรียน “มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี” และวิสัยทัศน์ “เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้            
คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนโดยความร่วมมือของคณะครู ตัวแทนนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองต่างมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา   
กลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ทั้งนี้โครงการ/     
กิจกรรมต่างๆ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา เปูาหมาย กลยุทธ์ของสถานศึกษาทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการจัดการเรียน
การสอน และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการก ากับติดตามการนิเทศเพื่อให้ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีการสรุป และรายงานผลการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม 
เสนอผู้อ านวยการผ่านสายงาน กลุ่มบริหารที่สังกัด ให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นท่ีก าหนด ซึ่งผู้เรียน 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนคือ “ลูก บ.ล. เป็นคนดี
ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นสถานศึกษาที่ เน้นพัฒนา และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมวิถีพุทธที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชนสถานศึกษาทั่วไป  จากการ
ด าเนินงานโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางสามารถสนองเปูาประสงค์ของโรงเรียน ๖ ข้อ ได้แก ่



๑๐๕ 
 

๑. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ท่ีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
๖. สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 

มีการจัดกิจกรรม และโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรม    
วิถีพุทธ” ดังนี้  

“คนดี” คนดี หมายถึง คิดดี พูดดี ท าดีโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดท าโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ อันได้แก่ ๑) การคิดดี โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายทักษะชีวิตทั้ง ๖ ระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาระดับจิตใจ     
ทักษะการอยู่ร่วมกัน มีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้คู่คุณธรรม     
ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ๒) การพูดดี นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ให้กับตนเอง โรงเรียน และชุมชน ผ่านการสร้างเครื่อข่ายกัลยาณมิตร ด้วยหลักการ
ปฏิบัติปิยะวาจา ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อส่วนรวมผ่านกิจกรรมสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสื่อสร้างสรรค์หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ที่ดี 
พัฒนาผู้เรียนด้านการสวดมนต์แปลภาษาบาลี –ไทย ธรรมนองธรรมวัตร เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ส ารวมกาย วาจา ใจ เป็นที่
ยอมรับในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ๓) การท าดี โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้มีโอกาสในการเป็นต้นแบบความประพฤติที่ดี เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความดีผ่านการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับรางวัล เยาวชนดีเด่นประกายเพชร อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๗ ถึงครั้งที่ ๑๐ จัดโดยกรุงเทพมหานคร 
และยังได้รับการพิจารณาเข้ารับการรับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมจากพุทธสมาคมต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ผ่านกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายใน และภายนอกจนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันโครงงาน
คุณธรรมนักเรียนระดับประเทศในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๔  เป็นต้น 

“ด้วยกิจรรมวิถีพุทธ” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบดีเด่น (Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ
อื่นๆของเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน าระดับประเทศ และรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากความส าเร็จดังกล่าว
ท าให้โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายเช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสร้างเสริม
เติมบุญ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญของ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมคัดเลือกและ           
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีศรี บ.ล. กิจกรรมไหว้ครู โครงการส่งเสริมส านึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

 ๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางใ ช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม (บ -ว -ร) บ้าน วัด โรงเรียน                            
ยึดหลักธรรมภิบาล มีการร่วมกันโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนโดยความร่วมมือของคณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ปกครองต่างมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา      
กลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จเพื่อบรรลุเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจของโรงเรียน และส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนักเรียน  



๑๐๖ 
 

 “ ลูก บ.ล. เป็น คนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” ซึ่งในด้านโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ โครงการมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
เนื่องจากสภาพแวดล้อม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปี ๒๕๕๘ จึงควรมีการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ใฝุเรียนรู้ รู้จักการสืบค้น และสรุปองค์ความรู้      
ด้วยตนเอง ตลอดจนการบูรณาการหลักความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

 
ร่องรอยความพยายาม 

 
๑๕.๑ - โครงการลูกบ.ล.เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 

- โครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด     
ผลผลิตต้นกล้าแห่งธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๑ วัน ๑ ความดี ถวายพ่อหลวง  
ด้วยหลักไคเซน 
 

     ๕ ๑. รายงานผลการด าเนินโครงการและกจิกรรม 
๒. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย       ๕ ๑. เอกสารสารสนเทศ 
๒. รายงานผลการด าเนินโครงการและกจิกรรม 
๓. ภาพถ่ายและแฟูมสะสมงานเอกสารพรรณนางาน 
๔. เอกสารธรรมนูญโรงเรียน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๕ ๕  
  
          ๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อผู้เรียนบรรลุ ตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ ๑๕ โดย
ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้   
      ๑.๑  โครงการ “ลูก บ.ล.เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”  

     ๑.๒  โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ ๑๕  ซึ่งมีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
              ๑.๒.๑. การเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  ทุกระดับชั้น 

  ๑.๒.๒ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญทุกวันอังคาร และการท าบุญตักบาตรในโอกาสวันส าคัญ 
  ๑.๒.๓ ในรายวิชาพระพุทธศาสนาด าเนินการสอนโดยพระอาจารย์จากวัดบึงทองหลาง 
  ๑.๒.๔ กิจกรรมการสอน-สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้น ตรี โท เอก 
              ๑.๒.๕ กิจกรรมจิตอาสาน านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ไปท ากิกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต      
                        ในชุมชน 

  ๑.๒.๖ กิจกรรมสวดมนต์แปล นั่งสมาธิ ทุกวันพฤหัสบดี 
      ๑.๓  โครงการรังสรรค์โครงงานประชันความคิดผลผลิตต้นกล้าแห่งธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๑.๓.๑ กิจกรรมประกวดโครงงานของนักเรียนทุกห้องเรียน 
       ๑.๔ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ๑.๔.๑  ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๐๗ 
 

 
 
 ๒.  ผลการพัฒนา  

๒.๑  สถานศึกษาเพิ่มสถานท่ีที่สามารถเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
๒.๒  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนมากข้ึน 

             ๒.๓  มีการมอบหมายงานในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรส่วนอ่ืนเพื่อช่วยในการแบ่งเบา    
                               ภาระเช่นมอบหมายให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมในนักเรียน              
                               แต่ละระดับช้ัน 

๒.๔ จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ๓.๑  สถานศึกษาเพิ่มสถานท่ีที่สามารถเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนมากขึ้น 
             ๓.๓  มีการมอบหมายงานในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรส่วนอ่ืนเพื่อช่วยในการแบ่งเบา  
                               ภาระเช่นมอบหมายให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯจัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมในนักเรียน 
                               แต่ละระดับช้ัน 
  ๓.๔ จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสม 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

๒.๒  รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ - ๗ 

 
 

 

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 จ านวนนักเรียนในแต่ละระดบัคุณภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ 
ระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย 

 

ระดบั ๑ 
 

ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
 ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑  ผู้เรียนมีสขุภาวะทีด่ี  และ มีสุนทรยีภาพ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก 
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

๑,๘๐๕ - ๙๕ ๑,๑๐๐ ๗๐ ๕๔๐ ๑,๗๑๐ ๙๕.๐๐ ๐.๕ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง 
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๘๐๕ ๑๓ ๑๒๓ ๖๙ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๑,๖๖๙ ๙๒.๗๒ 

 

๐.๕ ๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ 
รุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

๑,๘๐๕ ๒๕ ๓๐ ๓๕๙ ๑,๑๐๐ ๒๙๑ ๑,๗๕๐ 

 

๙๗.๒๒ 

 

๑.๐๐ 

 

๐.๙๗ 

 

๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าใน 
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 

๑,๘๐๕ ๑๕ ๖๐ ๔๓๒ ๔๓๓ ๘๖๕ ๑,๗๓๐ ๙๖.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

๑,๘๐๕ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๖๐ ๑๗๐๐ ๑,๗๗๕ 

 

๙๘.๖๑ ๑.๐๐ 

 

๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์/กีฬา/ 
นันทนาการตาม 
จินตนาการ 

๑,๘๐๕ ๕ ๘๕ ๔๑๘ ๔๑๘ ๘๗๙ ๑,๗๑๕ 

 

๙๕.๒๗ ๑.๐๐ 

 

๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร 

๑,๘๐๕ ๓๗ ๕๗ ๒๓ ๑๑๗ ๑๕๗๑ ๑๗๘๖ ๙๕ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๑,๘๐๕ ๐ ๔๓ ๕๑ ๑๐๒ ๑๖๐๙ ๑๗๙๗ ๙๕.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑,๘๐๕ ๐ ๔๓ ๗๒ ๑๒๓ ๑๕๖๗ ๑๗๙๗ ๙๕.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์ และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม     

๑,๘๐๕ ๐ ๔๔ ๖๗ ๑๒๒ ๑๕๗๒ ๑๗๙๖ ๙๕.๕๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๐๙ 
 

 

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย ระดบั 

๑ 
ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มาตรฐานที ่๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
ต่าง ๆ รอบตัว 

๑,๘๐๕ - ๑ ๙ ๗๕ ๑,๗๒๐ ๑๘๗๙ ๙๙.๙๔ ๒.๐๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน  
ฟัง ดู พูด เขยีนและ 
ตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติม                

๑,๘๐๕ - ๕ ๒๐ ๔๕ ๑,๗๓๕ ๑๘๗๕ ๙๙.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น 
กลุ่มแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 

๑,๘๐๕ - ๑๒ ๔๑ ๗๓ ๑,๖๗๙ ๑๘๖๘ ๙๙.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน  

๑,๘๐๕ - ๕ ๒๔ ๕๗ ๑,๗๑๙ ๑๘๗๕ ๙๙.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคดิสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้ 
                  อยา่งมีสติ สมเหตุผล     

๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจาก 
เร่ืองที่อ่าน ฟัง และด ู 
และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง                                      

๑,๘๐๕ ๒๓ ๖๘ ๒๔๑ ๖๕๒ ๘๒๑ ๑,๗๘๙ ๙๕.๑๑ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวธิีคิด วธิ ี
แก้ปัญหาด้วยภาษา 
หรือวิธกีารของตนเอง 

๑,๘๐๕ ๒๔ ๕๒ ๓๐๖ ๖๘๐ ๗๓๘ ๑,๘๐๔ ๙๕.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเปาูหมาย  
คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยม ี
เหตุผลประกอบ  

๑,๘๐๕ ๒๐ ๖๕ ๒๑๒ ๗๙๖ ๗๑๒ ๑,๗๙๕ ๙๕.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม  
และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 

๑,๘๐๕ ๑๘ ๔๓ ๑๙๗ ๖๐๙ ๙๓๘ ๑,๘๑๙ ๙๖.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๐ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัคณุภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร                       ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเฉลี่ยแต่ละ 
กลุ่มสาระเป็นไปตาม 
เกณฑ ์        

-       ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตร  
เป็นไปตามเกณฑ ์

-       ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์  

-       ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบ 
ระดับชาติเป็นไปตาม 
เกณฑ ์

-       ๓ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
                   มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสจุริต  

๕.๐๐ ๔.๕๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผน 
การท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๑,๘๐๕ ๘๙ ๑๐๑ ๑๔๖ ๕๓๗ ๙๓๒ ๑๕๙๐ ๘๙.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ ดีมาก 

๖.๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

๑,๘๐๕ ๔๓ ๑๔๓ ๑๖๔ ๕๖๘ ๘๘๗ ๑๕๙๗ ๘๙.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้                 

๑,๘๐๕ ๓๖ ๑๓๙ ๑๐๓ ๕๕๓ ๙๗๔ ๑,๖๐๕ ๙๐.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ         

๑,๘๐๕ ๒๖ ๑๐๒ ๑๖๑ ๕๒๗ ๙๘๙ ๑,๖๕๒ ๙๒.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๑ 
 

มาตรฐาน / 
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

จ านวนครใูนแตล่ะระดบัคุณภาพ จ านวนครู 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ  

และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

๙๔ - ๓ ๔ ๙ ๗๘ ๙๑ ๙๖.๘๑ ๑.๐๐ 

 

๐.๙๗ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน                  

๙๔ - ๒ ๑๕ ๖๔ ๑๓ ๙๒ ๙๗.๘๗ ๑.๐๐ 

 

๐.๙๘ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๓ ครูออกแบบและการ 
จัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนอง 
ความแตกตา่งระหวา่ง 
บุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปญัญา   

๙๔ - ๓ ๓๐ ๔๓ ๑๘ ๙๑ ๙๖.๘๑ ๒.๐๐ ๑.๙๔ 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๔ ครูใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ 

๙๔ ๒ ๓ ๓๕ ๓๑ ๒๓ ๘๙ ๙๔.๖๘ ๑.๐๐ 

 

๐.๙๕ 

 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๕ ครูมีการวัดและ 
ประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๙๔ - ๔ ๓๒ ๔๑ ๑๗ ๙๐ ๙๕.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๙๕ 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 
ด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค        

๙๔ - - ๑๖ ๕๓ ๒๕ ๙๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 



๑๑๒ 
 

 
 

 
มาตรฐานที่ ๘ -๑๕  

 

มาตรฐาน / 
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

จ านวนครูในแต่ละระดบัคุณภาพ จ านวนคร ู
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ และ 
ใช้ผลในการปรับการสอน 

๙๔ ๓ ๕ ๗๑ ๑๐ ๕ ๘๖ ๙๑.๔๙ ๑.๐๐ ๐.๙๑ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤต ิ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ด ีและเป็นสมาชิกที่ด ี
ของสถานศึกษา 

๙๔ - - ๕ ๑๔ ๗๕ ๙๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

๗.๙ ครูจัดการเรียน 
การสอนตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ                   

๙๔ - - ๑๕ ๖๑ ๑๘ ๙๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล   

 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑  ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ๑.๐๐ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                  ๒.๐๐ 

๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ 
       ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 ๒.๐๐ 
๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พรอ้มรับการกระจาย 
       อ านาจ 

 ๒.๐๐ 
๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  ๑.๐๐ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 ๒.๐๐ 
๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน 
                     ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ๒.๐๐ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัตดิตาม ดูแลและขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

 ๑.๐๐ 
๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ๒.๐๐ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และ 
                    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

 ๑๐.๐๐ ๙.๔๐ 
๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
         ความสามารถและความสนใจ 

 ๒.๐๐ 
๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓  จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
          ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

 ๑.๐๐ 
๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ๑.๐๐ 
๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
         การสอนอยา่งสม่ าเสมอ 

 ๒.๐๐ 
๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
         ทุกคน 

 ๒.๐๐ 
๑.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริม 
             ให้ผู้เรยีนพัฒนาเตม็ศักยภาพ 

 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  หอ้งเรยีน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
           ความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมรม่รื่น และ 
           มแีหล่งเรยีนรู้ส าหรบัผู้เรียน 

 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการกจิกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ 
          ผู้เรียน 

 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดหอ้งสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน 
          เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

 ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
          คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๔ 
 

 

 
 

สรุปผลภาพรวมคะแนนที่ได้       ๙๖.๗๐      ระดับคุณภาพ   ๕ (ดีเยี่ยม) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้
 ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา      

         การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 
         สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑  จัดโครงการกจิกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์  
         ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสยัทัศน์  
        ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา                       

 ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบายจดุเน้น แนวทางการปฏริูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ ลูกบ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 
        จัดโครงการรังสรรค์โครงงาน ประชันความความคิด ผลลิตต้นกลา้แห่ง   

ธรรมน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๑ วัน ๑ ความดีถวายพ่อหลวงด้วย
หลักไคเซน 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
 คะแนนรวม ๑๕ มาตรฐาน  ๑๐๐ ๙๖.๗๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๑๕ 
 

๒.๓  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ๑๕ มาตรฐาน 
           
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
คะแนนที่ได้ตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก  ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     √ 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม ที่พึงประสงค์     √ 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัการเรยีนรู ้
                     และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

    √ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
                   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

    √ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    √  
มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั 
                     ผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    √ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
                   บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

    √ 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ 
                 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    √ 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

    √ 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    √ 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
                   ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

    √ 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
                   การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั 
                   คุณภาพสูงขึ้น     

    √ 

                              สรุป คะแนนรวม  ๑๕ มาตรฐาน     ดีเยี่ยม 
สรุป    โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   ค่าเฉลี่ย ๔.๘๗  ระดับ  
          คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 



 ๓.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖)   
           ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ภาคเรียนที่ ๑*   

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

   ร./มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๔๒๓ ๔ ๑๓ ๑๙ ๒๒ ๓๒ ๗๙ ๙๑ ๙๔ ๖๙ ๒๕๔ ๖๐.๐๔ ๒.๕ ๗๘.๗๒ ๒.๗๐ ๖๐.๐๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๑๓ ๔ ๙๙ ๖๙ ๖๓ ๔๒ ๓๗ ๓๘ ๑๔ ๓๙ ๙๑ ๒๓ ๒.๓๐ ๓๑.๑๔ ๒.๓๐ ๓๑.๑๔ 

วิทยาศาสตร์ ๕๑๓ ๓ ๑๓ ๕๖ ๓๑ ๔๐ ๕๔ ๕๓ ๗๐ ๑๙๓ ๓๑๖ ๖๑.๖๐ ๒.๕๐ ๖๑.๖๐ ๒.๕๐ ๖๑.๖๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๔๗๔ - ๓๓ 

๑๑
๕ 

๑๓๑ ๙๘ ๖๐ ๒๘ ๔ ๕ ๓๗ ๗.๘๑ ๒.๖๕ ๗.๘๑ ๒.๖๕ ๗.๘๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐๙ - ๒ ๘ ๗ ๕ ๕ ๑๒ ๑๒ ๓๕๘ ๓๘๒ ๙๓.๓๙ ๓.๕๐ ๙๐.๔๖ ๒.๒๐ ๙๔.๖๒ 

ศิลปะ ๔๒๓ ๑ ๔ ๙๐ ๕๗ ๕๒ ๕๒ ๕๓ ๓๕ ๗๙ ๑๖๗ ๓๙.๕ ๒.๕ ๕๔.๗๕ ๒.๙๕ ๓๙.๕ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๔๒๓ ๖ ๒ ๒ ๐ ๑ ๒๒ ๗๑ ๖๒ ๒๕๗ ๓๙๐ ๙๒.๑๙ ๒.๙๕ ๙๒.๒๐ ๒.๙๕ ๙๒.๒๐ 

ภาษาตา่งประเทศ ๔๗๔ ๒ ๕ ๙๑ ๖๒ ๗๗ ๔๓ ๕๑ ๔๐ ๕๕ ๑๔๖ ๓๐.๘๐ ๒.๕ ๓๙.๘๗ ๒.๕๐ ๓๙.๘๗ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๖๐  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๗.๐๗  ๕๓.๓๕ 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ัง้แต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ  

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

  ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๔๐๙ ๒ ๒๒ ๒๙ ๔๙ ๖๓ ๖๓ ๖๒ ๖๔ ๓๓ ๑๕๙ ๓๘.๘๗ ๒.๕ ๕๔.๒๗ ๒.๖๕ ๓๘.๘๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๘๗ ๔ ๙๙ ๙๑ ๖๑ ๕๙ ๒๗ ๒๖ ๘ ๑๒ ๔๖ ๑๒ ๒.๒๕ ๑๘.๘๖ ๒.๒๕ ๑๘.๘๖ 

วิทยาศาสตร์ ๕๑๕ ๑ ๒๔ ๔๘ ๓๖ ๔๗ ๔๔ ๗๖ ๗๒ ๑๖๗ ๓๑๕ ๖๑.๑๗ ๒.๕๐ ๖๑.๑๗ ๒.๕๐ ๖๑.๑๗ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๓๘๗ ๔ ๔๘ ๔๘ ๓๓ ๕๒ ๔๗ ๕๑ ๔๐ ๖๔ ๑๕๕ ๔๐.๐๕ ๒.๖๕ ๔๐.๐๕ ๒.๖๕ ๔๐.๐๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๒ - ๑๑ - ๕ ๑ ๒ ๘ ๑๕ ๓๔๐ ๓๖๓ ๙๕.๐๒ ๓.๕ ๙๒.๙๓ ๒.๓๐ ๙๕.๕๕ 

ศิลปะ ๓๘๗ ๓ ๗ ๙๖ ๖๕ ๕๙ ๕๐ ๓๘ ๓๑ ๓๘ ๑๐๗ ๒๗.๖๔ ๒.๕ ๓๙.๒๕ ๓.๐๐ ๒๗.๖๔ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๓๘๗ ๒ ๒ ๘ ๑๗ ๒๒ ๒๗ ๔๙ ๔๐ ๒๒๐ ๓๐๙ ๗๙.๘๔ ๓.๐๐ ๗๙.๘๔ ๓.๐๐ ๗๙.๘๔ 

ภาษาตา่งประเทศ ๔๐๑ ๓๕ ๘๙ ๕๘ ๓๕ ๕๕ ๗๔ ๓๓ ๑๑ ๑๑ ๕๕ ๑๓.๗๒ ๒.๕๐ ๓๒.๑๗ ๒.๕๐ ๓๒.๑๗ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๖๐  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๒.๓๒  ๔๙.๒๗ 
 



๑๑๘ 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

  ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๙๔ ๒ ๔๕ ๒๙ ๕๒ ๕๐ ๕๘ ๖๓ ๔๐ ๕๕ ๑๕๘ ๔๐.๑๐ ๒.๕ ๕๔.๘๒ ๒.๖๕ ๔๐.๑๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๙๔ ๘ 
๑๔
๐ 

๙๘ ๕๔ ๕๕ ๒๑ ๑๐ ๔ ๔ ๑๘ ๕ 
๒.๒๕ 

๙.๙๐ ๒.๒๕ ๙.๙๐ 

วิทยาศาสตร์ ๗๙๙ ๓ ๔๗ ๗๗ ๕๙ ๙๕ ๑๐
๑ ๑๑๙ ๑๐๙ 

๑๘
๙ 

๔๑๗ ๕๒.๑๙ 
๒.๕๐ 

๕๒.๑๙ ๒.๕๐ ๕๒.๑๙ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๓๙๖ ๖ ๗๔ ๗๕ ๓๐ ๖๗ ๓๒ ๕๒ ๒๙ ๓๑ ๑๑๒ ๒๘.๒๘ ๒.๖๕ ๒๘.๒๘ ๒.๖๕ ๒๘.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๕ ๑๕ - ๒ ๔ - ๔ ๗ ๒๐ 
๓๓
๓ 

๓๖๐ ๙๓.๕๐ ๓.๕๐ ๙๑.๖๙ ๒.๒๕ ๙๔.๕๕ 

ศิลปะ ๓๙๔ ๒ ๔๒ ๖๗ ๔๑ ๔๓ ๔๘ ๓๕ ๓๖ ๘๐ ๑๕๑ ๓๘.๓๒ ๒.๕ ๔๙.๗๕ ๓.๐๕ ๒๙.๔๔ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๓๘๒ ๖ ๐ ๕ ๑๒ ๒๘ ๒๗ ๕๒ ๔๘ 
๒๑
๖ 

๓๑๖ ๘๒.๗๒ ๓.๐๐ ๘๒.๗๒ ๓.๐๐ ๘๒.๗๒ 

ภาษาตา่งประเทศ ๓๑๗ ๓๔ ๖๓ ๔๙ ๕๒ ๔๑ ๑๙ ๒๑ ๑๗ ๒๑ ๕๙ ๑๘.๖๑ ๒.๕๐ ๒๔.๖๑ ๒.๕๐ ๒๔.๖๑ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๖๐  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔๙.๒๕  ๔๕.๒๒ 
 



๑๑๙ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

  ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๓๑ ๔ - ๓๑ ๒๐ ๓๙ ๔๔ ๓๕ ๒๖ ๓๒ ๙๓ ๔๐.๒๕ ๒.๖๕ ๔๐.๒๕ ๒.๖๕ ๔๐.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๓๑ ๔ ๗๕ ๓๓ ๓๓ ๓๑ ๒๕ ๑๓ ๙ ๘ ๓๐ ๑๓ ๒.๒๐ ๑๖.๘๘ ๒.๒๐ ๑๖.๘๘ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑๖ - ๑๐ ๓๐ ๓๗ ๔๔ ๔๘ ๔๕ ๓๓ ๕๒ ๑๓๐ ๔๑.๑๔ ๒.๖๕ ๔๑.๑๔ ๒.๖๐ ๔๑.๑๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๒๓๑ ๔ ๒๖ ๑๔ ๓๔ ๔๒ ๔๙ ๒๙ ๒๓ ๑๐ ๖๒ ๒๖.๘๔ ๒.๘๐ ๒๖.๘๔ ๒.๘๐ ๒๖.๘๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓๒ ๒ ๑ ๒ - ๒ ๖ ๑๕ ๓๒ ๑๗๑ ๒๑๘ ๙๓.๙๖ ๓.๕๐ ๘๗.๕๐ ๒.๒๕ ๙๖.๕๕ 

ศิลปะ ๒๕๕ ๓ ๕๔ ๔๖ ๑๙ ๑๗ ๒๑ ๒๓ ๓๑ ๔๑ ๙๕ ๓๗.๒๕ ๒.๖๕ ๒๓.๗๕ ๓.๑๕ ๒๘.๒๔ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๓๙๔ ๒ ๒ ๑๐ ๑๒ ๒๓ ๒๒ ๓๗ ๔๒ ๙๔ ๑๗๓ ๔๓.๙๑ ๓.๐๐ ๔๓.๙๑ ๓.๐๐ ๔๓.๙๑ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๙๓ ๘ ๓๑ ๒๖ ๑๗ ๔๒ ๔๔ ๕๗ ๒๔ ๔๔ ๑๒๕ ๔๒.๖๖ ๒.๕๐ ๕๗.๖๘ ๒.๕๐ ๕๗.๖๘ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๗๔  ๒.๖๔  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔๒.๒๔  ๔๓.๙๔ 
 



๑๒๐ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อย
ละ 

ภาษาไทย ๑๙๖ ๑ ๒๐ ๓๓ ๑๓ ๒๔ ๒๓ ๔๖ ๑๓ ๒๓ ๘๒ ๔๑.๘๓ ๒.๖๕ ๔๑.๘๓ ๒.๗๐ ๔๑.๘๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๙๖ ๗ ๗๒ ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๑๘ ๑๗ ๑๕ ๑๗ ๔๙ ๒๕ ๒.๓๐ ๓๔.๑๘ ๒.๓๐ ๓๔.๑๘ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙๖ ๔ ๕ ๑ ๒๗ ๓๓ ๕๓ ๖๔ ๕๗ ๕๒ ๑๗๓ ๕๘.๔๔ ๒.๖๕ ๕๘.๔๔ ๒.๖๕ ๕๘.๔๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๑๙๕ ๒ ๒๖ ๒๐ ๑๙ ๒๗ ๓๘ ๓๒ ๑๔ ๑๗ ๖๓ ๓๒.๓๑ ๒.๘๕ ๓๒.๓๑ ๒.๘๕ ๓๒.๓๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๑ - ๓ - ๑ - ๑ ๔ ๒ ๑๘๙ ๑๘๖ ๙๗.๓๘ ๓.๕๐ ๙๕.๒๙ ๓.๓๕ ๙๕.๒๙ 

ศิลปะ ๑๔๕ ๓ ๑ ๒ ๑ ๓ ๕ ๑๑ ๑๗ ๑๐๑ ๑๒๙ ๘๘.๙๖ ๒.๖๕ ๓๒.๒๕ ๓.๒๐ ๘๑.๓๘ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๑๙๖ ๑ ๓๓ ๙ ๙ ๑๕ ๑๕ ๒๘ ๑๘ ๖๘ ๑๑๔ ๕๘.๑๖ ๓.๑๐ ๕๘.๑๖ ๓.๑๐ ๕๘.๑๖ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๙๖ ๓ ๑๗ ๙๐ ๗๐ ๕๑ ๓๒ ๑๗ ๖ ๑๐ ๓๓ ๑๑.๑๕ ๒.๖๐ ๑๑.๑๕ ๒.๖๐ ๑๑.๑๕ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๗๙  ๒.๘๔  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔๕.๔๕  ๕๑.๕๙ 
 



๑๒๑ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 

 ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๘๒ - ๒๗ ๙ ๑๗ ๑๘ ๑๓ ๒๒ ๒๒ ๕๔ ๙๘ ๕๓.๘๔ 
๒.๖๕ 

๕๓.๘๔ ๒.๘๐ 
๕๓.๘๔ 

 
คณิตศาสตร์ ๑๘๒ ๓ ๖๙ ๒๒ ๑๘ ๑๗ ๑๗ ๑๒ ๑๔ ๑๐ ๓๖ ๒๐ ๒.๔๐ ๒๙.๑๒ ๒.๔๐ ๒๙.๑๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒๗๘ - ๑๕ ๓๒ ๓๓ ๕๖ ๖๗ ๓๓ ๑๖ ๒๖ ๗๕ ๒๖.๙๘ ๒.๖๕ ๒๖.๙๘ ๒.๗๕ ๒๖.๙๘ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๑๘๒ - ๑๔ ๑๙ ๒๙ ๓๙ ๓๒ ๑๘ ๑๕ ๑๖ ๔๙ ๒๖.๙๒ ๒.๘๕ ๒๖.๙๒ ๒.๘๕ ๒๖.๙๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๔ ๕ ๑ ๔ ๕ ๕ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๙๘ ๑๔๒ ๘๑.๐๖ ๓.๕๐ ๖๙.๕๔ ๓.๔๐ ๖๙.๕๔ 

ศิลปะ ๑๘๒ ๓ ๓ ๒๐ ๑๓ ๑๘ ๑๖ ๓๘ ๒๘ ๔๓ ๑๐๙ ๕๙.๘ ๒.๖๕ ๒๗.๒๕ ๓.๒๕ ๓๙.๐๑ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๑๘๒ - - ๓ ๔ ๔ ๑๒ ๖ ๓๕ ๑๑๘ ๑๕๙ ๘๗.๓๖ ๓.๑๕ ๘๗.๓๖ ๓.๑๕ ๘๗.๓๖ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๗๖ ๕ ๒๔ ๓๑ ๑๐๖ ๕๓ ๑๓ ๒๔ ๘ ๑๒ ๔๔ ๑๕.๙๔ ๒.๖๐ ๑๕.๙๔ ๒.๖๐ ๑๕.๙๔ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๘๑  ๒.๙๐  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔๒.๑๒  ๔๓.๕๙ 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
            



๑๒๒ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
 ร./มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๔๐๙ ๔ ๖๔ ๘๐ ๔๑ ๔๐ ๔๗ ๔๒ ๓๓ ๕๘ ๑๓๓ ๓๒.๕๑ ๒.๕๐ ๔๔.๐๐ ๒.๗๐ ๓๒.๕๑ 

คณิตศาสตร์ ๔๐๙ ๔ ๙๙ ๖๙ ๖๓ ๔๘ ๓๗ ๓๘ ๑๔ ๓๗ ๘๙ ๒๑.๗๖ ๒.๓๐ ๓๐.๘๑ ๒.๓๐ ๓๐.๘๑ 

วิทยาศาสตร์ ๔๙๙ ๔ ๒๕ ๕๗ ๔๓ ๗๓ ๖๘ ๘๖ ๖๗ ๗๖ ๒๒๙ ๔๕.๘๙ ๒.๕๐ ๕๙.๕๒ ๒.๕๐ ๕๙.๕๒ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐๙ ๓ ๓๓ ๘๑ ๗๖ ๘๗ ๖๒ ๔๓ ๑๔ ๑๐ ๖๗ ๑๖.๓๘ ๒.๖๕ ๑๖.๓๘ ๒.๖๕ ๑๖.๓๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐๙ - ๘ ๘ ๗ ๕ ๕ ๑๒ ๑๒ 
๓๕
๘ 

๓๘๒ ๙๓.๓๙ ๓.๕๐ ๙๐.๔๖ ๒.๒๐ ๙๔.๖๒ 

ศิลปะ ๔๐๙ - ๓ ๔๘ ๓๔ ๒๐ ๔๓ ๖๗ ๗๕ ๗๖ ๒๑๕ ๕๓.๓ ๒.๕๐ ๕๔.๗๕ ๒.๙๕ ๕๓.๓๐ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๔๐๙ ๕ ๑ ๑๖ ๑๔ ๑๒ ๒๑ ๔๙ ๗๒ 
๒๑
๙ 

๓๔๐ ๘๓.๑๓ ๒.๙๕ ๘๓.๑๓ ๒.๙๕ ๘๓.๑๓ 

ภาษาตา่งประเทศ ๔๐๙ ๑ ๕๙ ๖๗ ๖๐ ๖๕ ๕๖ ๔๒ ๑๙ ๔๐ ๑๐๑ ๒๔.๖๙ ๒.๕๐ ๓๘.๓๙ ๒.๕๐ ๓๘.๓๙ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๕๙  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๒.๑๘  ๕๑.๐๘ 

 



๑๒๓ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
 ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๓๘๒ ๑๔ ๔๓ ๑๖ ๓๒ ๓๓ ๓๘ ๕๔ ๔๙ ๑๐๓ ๒๐๖ ๕๓.๙๒ ๒.๕๐ ๖๓.๘๗ ๒.๖๕ ๕๓.๙๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๘๒ ๑๑ ๑๐๘ ๙๑ ๔๐ ๔๒ ๓๕ ๒๓ ๑๔ ๑๘ ๕๕ ๑๔.๔๐ ๒.๒๕ ๒๓.๕๖ ๒.๒๕ ๒๓.๕๖ 

วิทยาศาสตร์ ๕๑๑ ๑๓ ๑๐ ๔๙ ๓๖ ๔๕ ๕๙ ๖๕ ๗๒ ๑๖๒ ๒๙๙ ๕๘.๕๑ ๒.๕๐ ๗๐.๐๕ ๒.๕๐ ๗๐.๐๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓๘๒ ๑๖ ๑๒ ๒๒ ๒๔ ๒๘ ๓๕ ๗๓ ๖๕ ๑๐๗ ๒๔๕ ๖๔.๑๔ ๒.๖๕ ๖๔.๑๔ ๒.๖๕ ๖๔.๑๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๒ - ๑๑ - ๕ ๑ ๒ ๘ ๑๕ ๓๔๐ ๓๖๓ ๙๕.๐๒ ๓.๕๐ ๙๒.๙๓ ๒.๓๐ ๙๕.๕๕ 

ศิลปะ ๓๘๒ ๑๑ ๑๑ ๖๙ ๗๐ ๓๑ ๓๖ ๔๗ ๕๓ ๗๘ ๑๗๘ ๔๖.๒ ๒.๕ ๕๓.๕ ๓.๐๐ ๔๖.๒ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๓๘๒ ๓ ๒ ๒๔ ๑๖ ๑๙ ๒๐ ๒๙ ๓๘ ๒๓๑ ๒๙๘ ๗๘.๐๑ ๓.๐๐ ๗๘.๐๑ ๓.๐๐ ๗๘.๐๑ 

ภาษาตา่งประเทศ ๓๘๒ ๑๐ ๕๒ ๖๒ ๕๕ ๖๙ ๔๓ ๓๓ ๒๔ ๓๔ ๙๑ ๒๓.๘๒ ๒.๕๐ ๓๕.๐๘ ๒.๕๐ ๓๕.๐๘ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๖๑  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๖๐.๑๔  ๕๘.๓๑ 

 



๑๒๔ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๓๘๕ ๒๑ ๕๘ ๖๙ ๓๓ ๓๗ ๔๓ ๓๘ ๔๔ ๔๒ ๑๒๔ ๓๒.๒๐ ๒.๕๐ ๔๓.๓๗ ๒.๖๕ ๓๒.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๓๘๕ ๒๕ ๙๗ ๖๗ ๖๓ ๔๙ ๓๙ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๔๕ ๑๑.๖๙ ๒.๒๕ ๒๑.๘๑ ๒.๒๕ ๒๑.๘๑ 

วิทยาศาสตร์ ๗๖๗ ๒๖ ๓๘ ๘๗ ๙๓ 
๑๒
๔ ๑๒๐ ๘๖ ๖๕ ๑๑๘ ๒๖๙ ๓๕.๖๗ ๒.๕๐ ๕๒.๐๒ ๒.๕๐ ๕๒.๐๒ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓๘๕ ๑๕ ๗๕ ๕๒ ๖๗ ๔๒ ๓๕ ๔๑ ๓๑ ๒๗ ๙๙ ๒๕.๗๑ ๒.๖๕ ๒๕.๗๑ ๒.๖๕ ๒๕.๗๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๕ ๑๕ - ๒ ๔ - ๔ ๗ ๒๐ ๓๓๓ ๓๖๐ ๙๓.๕๐ ๓.๕๐ ๙๑.๖๙ ๒.๒๕ ๙๔.๕๕ 

ศิลปะ ๓๘๕ ๑๒ ๙๑ ๒๔ ๒๔ ๒๕ ๓๔ ๓๓ ๕๑ ๙๑ ๑๗๕ ๔๕.๔ ๒.๕ ๕๒.๒๕ ๓.๐๕ ๓๖.๘๘ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๓๘๕ ๑๓ ๕ ๕ ๖ ๒๐ ๒๐ ๓๗ ๔๖ ๒๓๓ ๓๑๖ ๘๒.๐๘ ๓.๐๐ ๘๒.๐๘ ๓.๐๐ ๘๒.๐๘ 

ภาษาตา่งประเทศ ๓๘๕ ๑๕ ๓๙ ๖๑ ๓๗ ๔๐ ๓๕ ๔๓ ๖๓ ๕๒ ๑๕๘ ๔๑.๐๔ ๒.๕๐ ๕๐.๑๓ ๒.๕๐ ๕๐.๑๓ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๖๘  ๒.๖๑  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๒.๓๘  ๔๙.๔๒ 

 



๑๒๕ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
 ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.

๕ 
๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๒๓๒ ๑ ๒๘ ๒๔ ๓๑ ๓๗ ๒๓ ๓๙ ๒๐ ๒๘ ๑๑๐ ๔๗.๔๑ ๒.๖๕ ๔๗.๔๑ ๒.๖๕ ๓๗.๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๒๐ ๓ ๘๐ ๑๙ ๒๘ ๒๐ ๒๓ ๑๓ ๑๐ ๒๔ ๔๗ ๒๑.๓๖ ๒.๒๐ ๓๑.๘๑ ๒.๒๐ ๓๑.๘๑ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑๐ ๖ ๑๔ ๑๕ ๒๗ ๔๔ ๔๙ ๖๒ ๔๔ ๔๙ ๑๕๕ ๕๐.๐๐ ๒.๖๕ ๕๐.๐๐ ๒.๖๕ ๕๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒๓๒ ๒ ๑๕ ๕ ๑๒ ๒๕ ๓๗ ๕๖ ๓๙ ๔๑ ๑๓๖ ๕๘.๖๒ ๒.๘๐ ๕๘.๖๒ ๒.๘๐ ๕๘.๖๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓๒ ๒ ๑ ๒ - ๒ ๖ ๑๕ ๓๒ ๑๗๑ ๒๑๘ ๙๓.๙๖ ๓.๕๐ ๘๗.๕๐ ๒.๒๕ ๙๖.๕๕ 

ศิลปะ ๒๓๔ ๑ ๒๓ ๑๕ ๒๖ ๔๖ ๓๕ ๔๓ ๓๐ ๑๕ ๘๓ ๓๕.๔ ๒.๖๕ ๕๕.๗๕ ๓.๑๕ ๑๙.๒๓ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๒๓๒ ๔ - ๘ ๗ ๑๔ ๒๒ ๒๔ ๑๕ ๑๓๘ ๑๗๗ ๗๖.๒๙ ๓.๐๐ ๗๖.๒๙ ๓.๐๐ ๗๖.๒๙ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๘๖ ๘ ๕๑ ๒๗ ๓๖ ๔๓ ๔๘ ๒๙ ๓๐ ๑๔ ๗๓ ๒๕.๕๒ ๒.๕๐ ๔๒.๓๑ ๒.๕๐ ๔๒.๓๑ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๗๔  ๒.๖๕  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๖.๒๑  ๕๑.๕๔ 

 



๑๒๖ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑๙๑ ๒ - ๒๔ ๑๐ ๓๗ ๑๙ ๓๑ ๒๙ ๓๙ ๙๙ ๕๑.๘๓ ๒.๖๕ ๕๑.๘๓ ๒.๗๐ ๕๑.๘๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๙๑ - ๔๙ ๒๐ ๒๖ ๒๑ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๒๘ ๖๐ ๓๑.๔๑ ๒.๓๐ ๓๙.๒๗ ๒.๓๐ ๓๙.๒๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙๓ ๒ ๓ ๗ ๑๐ ๓๐ ๓๔ ๕๗ ๕๖ ๙๔ ๒๐๗ ๗๐.๖๕ ๒.๖๕ ๗๐.๖๕ ๒.๖๕ ๗๐.๖๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๙๖ - ๑๙ ๑๙ ๑๔ ๑๓ ๑๖ ๒๘ ๑๑ ๗๖ ๑๑๕ ๕๘.๖๗ ๒.๘๕ ๕๘.๖๗ ๒.๘๕ ๕๘.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๑ - ๓ - ๑ - ๑ ๔ ๒ ๑๘๐ ๑๘๖ ๙๗.๓๘ ๓.๕๐ ๙๕.๒๙ ๓.๓๕ ๙๕.๒๙ 

ศิลปะ ๑๙๑ ๒ ๒๔ ๘ ๗ ๙ ๙ ๖ ๑๕ ๙๗ ๑๓๒ ๖๙.๑ ๒.๖๕ ๓๓ ๓.๒๐ ๕๘.๖๔ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๑๘๙ ๒ ๑๑ ๘ ๒๓ ๒๑ ๒๒ ๒๐ ๑๖ ๖๖ ๑๐๒ ๕๓.๙๗ ๓.๑๐ ๔๓.๓๙ ๓.๑๐ ๔๓.๓๙ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๖๗ ๒ ๑๗ ๖๔ ๕๔ ๖๘ ๒๓ ๑๑ ๗ ๒๑ ๓๙ ๑๔.๖๑ ๒.๖๐ ๑๔.๖๑ ๒.๖๐ ๑๔.๖๑ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๗๙  ๒.๘๔  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕๐.๘๔  ๕๔.๐๔ 

 



๑๒๗ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
นร. ที่ไดต้ั้งแต่ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มผีลสัมฤทธิ์ฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที ่
สพม.๒ ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธิ์ฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.๒

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
 ร. /มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑๗๔ ๙ ๒๕ ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๒๑ ๕๘ ๙๔ ๕๔.๐๒ ๒.๖๕ ๕๔.๐๒ ๒.๘๐ ๕๔.๐๒ 

คณิตศาสตร์ ๑๗๔ ๑๑ ๔๙ ๒๑ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๐ ๑๑ ๒๖ ๔๗ ๒๗.๐๑ ๒.๔๐ ๓๖.๒๑ ๒.๔๐ ๓๖.๒๑ 

วิทยาศาสตร์ ๒๓๘ ๑๑ ๖ ๑๙ ๒๕ ๓๕ ๔๒ ๔๕ ๒๓ ๓๒ ๑๐๐ ๔๒.๐๑ ๒.๖๕ ๔๒.๐๑ ๒.๖๕ ๔๒.๐๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๗๔ ๙ ๑๕ ๑๘ ๓๑ ๒๓ ๓๗ ๑๕ ๑๑ ๑๕ ๔๑ ๒๓.๕๖ ๒.๘๕ ๒๓.๕๖ ๒.๘๕ ๒๓.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๔ ๕ ๑ ๔ ๕ ๕ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๙๘ ๑๔๒ ๘๑.๐๖ ๓.๕๐ ๖๙.๕๔ ๓.๔๐ ๖๙.๕๔ 

ศิลปะ ๑๗๘ ๑ ๗ ๑๒ ๗๑ ๖ ๑๗ ๒๗ ๔๖ ๓๐ ๑๐๓ ๕๙.๑ ๒.๖๕ ๒๕.๗๕ ๓.๒๕ ๔๒.๗๐ 

การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๑๗๔ ๑๑ ๙ ๑ ๘ ๙ ๑๘ ๑๔ ๒๘ ๗๖ ๑๑๘ ๖๗.๘๒ ๓.๑๕ ๕๙.๗๗ ๓.๑๕ ๕๙.๗๗ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๓๙ ๑๓ ๒๗ ๖๖ ๓๓ ๔๖ ๑๙ ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๓๕ ๑๔.๖๔ ๒.๖๐ ๑๔.๖๔ ๒.๖๐ ๑๔.๖๔ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลีย่  ๒.๘๑  ๒.๘๙  

ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔๐.๖๙  ๔๒.๘๑ 

 
 
 
 
  



 
 ๓.๒)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคน 

ที่สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศ 
จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ ๓๖๘ ๒๘.๕๓ ๑๐.๘๑ ๓๒.๔๐ ๑๑๑ ๒.๓๒ 
ภาษาไทย ๓๖๙ ๔๑.๖๗ ๙.๐๒ ๔๒.๖๔ ๑๖๗ ๔๕.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖๗ ๓๔.๐๑ ๑๑.๐๐ ๓๗.๖๓ ๑๒๘ ๓๔.๘๗ 
สังคมศึกษา ๓๖๘ ๔๖.๔๑ ๑๒.๗๙ ๔๖.๒๔ ๑๘๔ ๕๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๓๗๐ ๒๘.๔๑ ๘.๑๗ ๓๐.๖๒ ๘๗ ๒๓.๕๑ 
               เฉลี่ย  ๓๖๘.๔๐ ๓๕.๘๑ ๑๐.๓๖ ๓๗.๙๑ ๑๓๕.๔๐ ๓๑.๑๙ 

    
  
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคน

ที่สอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 เฉลีย่
ระดับประเทศ 

 นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศ 
จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ ๑๖๕ ๒๒.๘๘ ๙.๖๔ ๒๖.๕๙ ๕๓ ๓.๑๑ 
ภาษาไทย ๑๖๕ ๔๖.๕๓ ๑๓.๖๙ ๔๖.๓๖ ๗๐ ๔๒.๔๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๕ ๓๑.๒๙ ๗.๓๗ ๓๓.๔๐ ๕๗ ๓๔.๕๔ 
สังคมศึกษา ๑๖๕ ๔๐.๖๘ ๗.๕๒ ๓๙.๗ ๙๕ ๕๗.๕๘ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๖๕ ๒๒.๕๗ ๘.๔๔ ๒๔.๙๘ ๔๘ ๒๙.๐๙ 
               เฉลี่ย ๑๖๕ ๓๒.๗๙ ๙.๓๓ ๓๔.๒๑ ๖๔.๖๐ ๓๓.๓๕ 

 
 
 

๓.๓)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนก ๒ ภาคเรียน 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๕๗.๑๘ ๓๗.๗๓ ๓.๔๗ ๑.๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๕๖.๘๐ ๒๙.๕๐ ๑๓.๖๗ ๐.๐๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๔๘.๑๔ ๔๒.๗๙ ๙.๐๔ ๐.๐๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๔๗.๗๔ ๔๔.๓๖ ๔.๔๑ ๓.๔๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๖๑.๖๕ ๓๔.๑๐ ๒.๑๙ ๒.๐๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๕๑.๐๖ ๔๓.๗๗ ๔.๓๐ ๐.๘๗ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๕๓.๗๖ ๓๘.๗๑ ๖.๑๘ ๑.๓๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๔๔.๙๔ ๓๖.๓๔ ๑๗.๒๙ ๑.๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๖๕.๗๒ ๒๔.๓๔ ๘.๗๓ ๑.๒๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๗๙.๔๗ ๑๔.๖๓ ๕.๘๐ ๐.๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๖๑.๒๗ ๒๕.๓๒ ๑๐.๑๔ ๓.๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๗๐.๑๑ ๒๒.๘๕ ๖.๑๔ ๐.๙๐ 



๑๒๙ 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๕๒.๔๗ ๒๒.๒๕ ๑๙.๕๑ ๕.๗๗ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕     
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๒.๓๓ ๒๔.๒๙ ๑๑.๒๗ ๒.๑๑ 

 
 ๓.๔  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน *  จ าแนก ๒ ภาคเรียน 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนข้อที่ ๑ จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๔๙.๕๓ ๔๒.๒๒ ๖.๖๔ ๑.๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๖๐.๘๓ ๓๖.๑๖ ๒.๔๑ ๐.๖๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๖๒.๐๕ ๓๕.๔๗ ๒.๔๖ ๐.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๕๙.๖๘ ๓๑.๙๗ ๔.๙๘ ๓.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๖๘.๑๔ ๒๗.๙๙ ๑.๘๐ ๒.๐๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๖๕.๕๗ ๒๙.๓๓ ๔.๑๐ ๑.๐๐ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๐.๙๗ ๓๓.๘๕ ๓.๗๓ ๑.๔๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๖๐.๙๑ ๓๑.๘๕ ๕.๗๒ ๑.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๗๗.๘๓ ๑๖.๒๒ ๔.๖๖ ๑.๓๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๖๐.๒๔ ๒๒.๖๖ ๑๖.๕๔ ๐.๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๖๓.๕๘ ๒๒.๖๕ ๑๐.๘๗ ๒.๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๖๘.๘๕ ๒๒.๓๐ ๖.๒๒ ๒.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๖๑.๙๖ ๒๘.๙๗ ๗.๔๓ ๑.๖๔ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕     
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๕.๕๖ ๒๔.๑๑ ๘.๕๘ ๑.๗๕ 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนข้อที่ ๒ จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๓๙.๖๓ ๕๒.๙๐ ๕.๘๖ ๑.๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๕๔.๘๙ ๓๙.๗๗ ๔.๗๓ ๐.๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๕๗.๑๗ ๓๙.๖๐ ๓.๒๐ ๐.๐๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๔๗.๗๐ ๔๓.๘๗ ๔.๙๕ ๓.๔๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๔๑.๓๑ ๕๔.๒๗ ๑.๕๘ ๒.๘๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๖๖.๐๗ ๒๙.๓๐ ๓.๖๗ ๐.๙๖ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๕๑.๑๒ ๔๓.๒๙ ๔.๐๐ ๑.๕๙ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๔๒.๑๑ ๔๘.๘๕ ๗.๕๑ ๑.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๖๘.๑๓ ๒๖.๗๐ ๓.๘๙ ๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๕๑.๑๖ ๓๓.๒๗ ๑๕.๐๑ ๐.๕๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๕๗.๕๒ ๒๙.๕๒ ๑๐.๑๒ ๒.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๕๘.๘๑ ๓๐.๓๖ ๘.๐๗ ๒.๗๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๕๐.๑๔ ๓๙.๔๑ ๘.๗๖ ๑.๖๙ 



๑๓๐ 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
รวมจ านวน ๑๘๐๕     

ร้อยละ ๑๐๐ ๕๔.๖๕ ๓๔.๖๙ ๘.๘๙ ๑.๗๘ 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนข้อที่ ๓ จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๓๔.๘๕ ๕๕.๒๕ ๘.๒๒ ๑.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๔๘.๙๘ ๔๖.๖๖ ๓.๗๗ ๐.๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๓๗.๑๖ ๕๑.๙๖ ๑๐.๘๖ ๐.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๓๖.๖๒ ๕๗.๙๖ ๔.๖๙ ๐.๗๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๓๖.๒๙ ๕๗.๕๑ ๔.๑๓ ๒.๐๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๔๕.๐๓ ๔๒.๒๖ ๑๑.๗๑ ๐.๑๐ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๓๙.๘๓ ๕๑.๙๔ ๗.๒๔ ๐.๙๙ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๔๓.๑๐ ๔๐.๙๖ ๑๔.๔๑ ๑.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๕๗.๐๖ ๒๙.๗๗ ๑๑.๘๘ ๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๕๓.๕๔ ๒๙.๑๕ ๑๖.๗๖ ๐.๕๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๔๘.๒๖ ๓๕.๗๑ ๑๓.๑๑ ๒.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๔๙.๕๘ ๓๗.๙๙ ๑๐.๔๓ ๑.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๕๑.๕๐ ๓๓.๖๒ ๑๓.๑๐ ๑.๖๙ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕     
ร้อยละ ๑๐๐ ๕๐.๕๑ ๓๔.๕๔ ๑๓.๒๘ ๑.๖๗ 

 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนข้อที่ ๔ จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๓๕.๐๕ ๔๙.๘๕ ๑๓.๔๓ ๑.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๔๐.๙๕ ๔๔.๘๑ ๑๓.๗๐ ๐.๕๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๒๖.๖๔ ๖๒.๑๐ ๑๑.๒๕ ๐.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๓๕.๕๐ ๕๑.๗๕ ๙.๒๗ ๓.๔๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๕๔.๐๗ ๓๑.๘๐ ๑๒.๐๓ ๒.๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๓๓.๓๔ ๕๕.๔๒ ๑๐.๒๔ ๐.๑๐ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๓๗.๖๒ ๔๙.๔ ๑๑.๖๕ ๑.๓๓ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๓๒.๕๕ ๔๗.๗๗ ๑๘.๑๕ ๑.๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๕๓.๘๑ ๓๕.๗๕ ๙.๑๔ ๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๓๗.๐๘ ๔๕.๔๙ ๑๖.๗๘ ๐.๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๔๓.๓๐ ๓๗.๙๐ ๑๕.๘๔ ๒.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๔๙.๑๒ ๓๘.๕๔ ๑๐.๔๒ ๑.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๔๒.๙๙ ๔๑.๘๗ ๑๓.๔๒ ๑.๗๒ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕     
ร้อยละ ๑๐๐ ๔๓.๑๔ ๔๑.๒๒ ๑๓.๙๖ ๑.๖๗ 



๑๓๑ 
 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนข้อที่ ๕ จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๔๑.๘๙ ๔๔.๐๐ ๑๒.๔๐ ๑.๗๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๔๕.๒๐ ๔๙.๗๑ ๔.๕๐ ๐.๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๒๓.๓๐ ๖๔.๒๘ ๑๒.๔๐ ๐.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๓๗.๕๐ ๔๕.๔๕ ๑๓.๖๔ ๓.๔๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๔๔.๒๐ ๔๒.๓๖ ๑๑.๐๙ ๒.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๒๒.๓๘ ๖๔.๗๓ ๑๑.๙๒ ๐.๙๗ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑     
ร้อยละ ๑๐๐ ๓๕.๗๕ ๕๑.๗๖ ๑๐.๙๙ ๑.๕๐ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๓๔.๙๕ ๔๕.๘๑ ๑๗.๗๒ ๑.๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๕๖.๔๕ ๓๒.๘๖ ๙.๔๐ ๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๓๒.๖๖ ๕๓.๕๔ ๑๓.๑๘ ๐.๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๔๒.๙๓ ๓๗.๔๕ ๑๖.๖๙ ๒.๙๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๔๖.๙๐ ๓๙.๙๔ ๑๑.๒๔ ๑.๙๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๔๔.๙๗ ๓๙.๐๔ ๑๔.๒๙ ๑.๗๑ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕     
ร้อยละ ๑๐๐ ๔๓.๑๔ ๔๑.๔๔ ๑๓.๗๕ ๑.๖๗ 

 
 
๓.๕  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนก ๒ ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๓๐ ๘๙.๐๗ ๑๐.๙๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๐ ๘๘.๕๙ ๑๑.๔๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๑๒ ๘๖.๘๓ ๑๓.๑๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๕ ๙๗.๕๔ ๒.๔๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๙ ๘๘.๑๙ ๑๑.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๕ ๙๕.๒๕ ๔.๗๓ 

รวมจ านวน ๑๘๘๑   
ร้อยละ ๑๐๐ ๙๐.๙๑ ๙.๐๙ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๑๔ ๘๘.๖๕ ๑๑.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๔ ๘๘.๔๑ ๑๑.๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๖ ๘๕.๙๕ ๑๔.๐๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔๗ ๙๗.๓๗ ๒.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๓ ๘๗.๘๒ ๑๒.๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘๑ ๙๕.๑๗ ๔.๘๓ 

รวมจ านวน ๑๘๐๕   
ร้อยละ ๑๐๐ ๙๐.๕๖ ๙.๔๔ 



๑๓๒ 
 

๓.๖  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดโครงการ กิจกรรมนอกเวลาเรียน  ดังมีผลของคะแนน/คุณภาพการ
ประเมินและพฤติกรรมของนักเรียนในภาพรวมของแต่ละสมรรถนะ  ดังนี้ 
 ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการภาษาไทย โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดเรื่องราวได้  สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู  แล้วสื่อสารโดยการเขียนหรือการพูดเพื่อเสนอความคิดให้ผู้อื่นทราบได้  มีการสื่อสารที่
สร้างสรรค์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ  รู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง    
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริงใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม  จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา  ภาษาท่าทาง
และภาษาเขียนและจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน   
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มี นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
 ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการคิดทั้งจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด  
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโครงงานคุณธรรมของทุกห้องเรียน  
ทุกระดับชั้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือแก้ไขปัญหาในโรงเรียน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ท าให้นักเรียนรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง    
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริงในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม  จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา  ภาษาท่าทางและ
ภาษาเขียน และจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน   
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาทั้งจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการค่าย
คุณธรรม พุทธธรรมน าชีวิต และโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์ภายในห้องเรียนที่ครูเป็นผู้จัด และสามารถ
น าหลักการแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้ใปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อแก้ปัญหาภายในช้ันเรียน ขยายไปสู่การแก้ปัญหาของ
โรงเรียนและครอบครัว สู่สังคมและชุมชนต่อไป 
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริงใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา ภาษาท่าทาง
และภาษาเขียน   และจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านใช้ทักษะชีวิตจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย



๑๓๓ 
 

กิจกรรมวิถีพุทธ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
รวมทั้งกิจกรรมจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มด้วยโดยสอดแทรกอยู่ตามบทเรียนวิชาต่าง ๆ 
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะชีวิต ในการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริง
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม  จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา  ภาษา
ท่าทางและภาษาเขียน   และจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทั้งจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมรังสรรค์
โครงงานประชันความคิด เป็นต้น 
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทั้งงานจากการเรียนการสอน 
หรืองานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริง
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม  จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา  ภาษา
ท่าทางและภาษาเขียน   และจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน  
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

   
 
 
 

 
 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ/กจิกรรมในแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น วิสยัทัศน์ เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุเรยีนรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  
มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
 

 โครงการที่ประสบผลส าเร็จ  
ชื่อกิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

โครงการที่ ๑  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. กิจกรรมสร้างเสริมเติมบญุ ปัจจัยภายใน     

โรงเรียนให้การสนบัสนุนการจัดกจิกรรม โดยร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้ามามีส่วนในการน านักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมตัก
บาตรทุกวันอังคารในแตล่ะระดับช้ัน 
ปัจจัยภายนอก    
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมและการสนับสนุนครู
พระสอนศลีธรรมในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

๒.  กิจกรรมค่ายคณุธรรม  
“พุทธธรรมน าชีวิต” 

 
 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในสว่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนในการจดัค่ายคณุธรรม 
ครูและผู้บริหารร่วมแรงร่วมใจด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ
ประสบผลส าเร็จ 
ปัจจัยภายนอก    
ได้รับการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส่งพระวิทยากร
มาให้การอบรม กลุ่มพัฒนาจติชีวิตดีงาม กลุม่พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดีมามี
ส่วนสนับสนุนการจดักิจกรรม 

๓. กิจกรรมสวดมนต์สรภญัญะ และ
บริหารจติเจริญปญัญา 
 

ปัจจัยภายใน     
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสวดมนตย์าวทุกวัน
พฤหัสบดี สวดมนต์ท านองสรภญัญะ 
ปัจจัยภายนอก    
จากการด าเนินกิจกรรมสวดมนตส์รภัญญะในโรงเรียน ท าให้โรงเรยีนได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน จากวัดพระรามเก้า
กาญจนาภเิษก 

๔. กิจกรรมส่งเสรมิวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
 

ปัจจัยภายใน     
ผู้บริหาร คณะครรู่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา การสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการ 
ปัจจัยภายนอก    
ได้รับความร่วมมือจากวัดบึงทองหลางเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม 
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน ความร่วมมือของชุมชนในการมีส่วนร่วม บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ที่วัด 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 



๑๓๕ 
 

ชื่อกิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
๕. กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา 
โดยร่วมกับวัดบึงทองหลาง 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนให้การสนบัสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๕ เข้าสอบธรรมศึกษา 
ช้ันตรี และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จดัชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา 
กับธรรมศึกษาบรูณาการในห้องเรยีน  
ปัจจัยภายนอก    
การสนับสนุนงบประมาณในการจดัสอบธรรมศึกษาจากแม่กลอง ธรรมสนามหลวง 
สนับสนุนพระวิทยากรจากวัดเทพลีลา และวัดบึงทองหลางใน 
การสอบ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือเรยีน 

๖. กิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทดีตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ การ
สนับสนุนงบประมาณการจัดประกวดมารยาทไทย ได้รับความร่วมมือจากครูที่
ปรึกษาคัดเลือกนักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมทุกห้องเรียน มีการมอบรางวัลและ 
เกียรติบตัร 
ปัจจัยภายนอก    
 ได้รับการสนับสนุนจากแม่ครูบ.ล. ครูที่เกษียณอายุราชการที่มคีวามช านาญเรื่อง
มารยาทไทยมาให้ความรู้และเป็นกรรมการตัดสินในการประกวด 
มารยาทไทย 

๗. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยจัดการ
ประกวดนางนพมาศ ครูที่ปรึกษาทุกห้องมีส่วนร่วมในการจดัให้มีนทิรรศการ
วัฒนธรรม ๔ ภาค การแสดงวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ปัจจัยภายนอก    
ผู้ปกครองมสี่วนสนับสนุนการจดักจิกรรมการประกวดนางนพมาศเปน็อย่างดี การ
มีส่วนร่วมของเขตบางกะปิ สภาวฒันธรรม เขตบางกะปิ สภาวัฒนธรรม  
เขตวังทองหลาง ในการสนับสนุนกิจกรรม โล่ รางวัล การมอบเกยีรติบัตร 

๘. กิจกรรมระลึกพระคร ู
ธรรมสมาจารย์ ( หลวงปูุพัก ธัมมธัต
โต ) 
 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตั้งโรงทาน เพื่อเป็นการระลึกพระ
ครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปูุพัก ธัมมธัตโต) ในการแสดงความกตัญญตู่อผู้มีพระคณุ
ของโรงเรียน นักเรยีนและครูเข้ารว่มกิจกรรม ณ วัดบึงทองหลาง 
ปัจจัยภายนอก    
 วัดบึงทองหลางเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้นักเรยีนและครูไดแ้สดง
ความเคารพ ความกตญัญูกตเวทีเป็นท่ีประจักษ ์

โครงการที่ ๒  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑. กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน 
ประชันความคดิ 

ปัจจัยภายใน     
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นการอบรมผู้น านักเรียน 
และการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษาในการร่วมกันคดิโครงงานจนประสบผลส าเรจ็
เข้ามาสู่การน าเสนอผลงาน 
ปัจจัยภายนอก    
ได้รับการสนบัสนุนจากบริษัทโตโยต้า ลสีซิ่งประเทศไทยในการสนบัสนุนรางวัล 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสนับสนุนกิจกรรม งบประมาณในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

 



๑๓๖ 
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 ๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น   
 ผู้เรยีนไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีพุทธดีเด่น (Best Practice) ท าให้ผู้เรียนเปน็ผู้มี
ระเบียบวินยั มีคณุธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
นอกจากน้ีโรงเรยีนจัดให้มีกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ โดยจดัโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุกระดับช้ัน จัดโครงการเข้าคา่ยพุทธธรรมทุกระดับช้ันนอกจากน้ียังจัดธนาคารโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการออมตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง มีการฝึกทักษะตามความสามารถของผู้เรียนจัดโครงการรงัสรรคโ์ครงงาน
ประชันความคดิให้ผู้เรียนรูจ้ักคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ภายนอกโรงเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
  จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 ๒. มีการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้ามาพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความสามารถ 
 
 ๒.๒  ด้านการจัดการศึกษา 

 จุดเด่น   
 ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรม ยึดหลักบริหารการศึกษาที่มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนใช้ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อให้เกดิประสิทธิผลต่อผูเ้รียน มีการจัดท า
หลักสตูรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรยีนได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานจนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศกัยภาพ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนนุให้ครูได้แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครูปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและดูแลผูเ้รียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นอย่างดี 
  จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงระบบ ให้เข้มแข็งโดยการประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารให้มคีวาม 
               สอดคล้องกันมากข้ึน  
 ๒. พัฒนากระบวนการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าข้อมูลผลการประเมินและ 
                ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจดัการสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 ๓. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
 
       ๒.๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    จุดเด่น   
 ๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้แก่นกัเรียนอย่างหลากหลายทั้งภายในและ 
                ภายนอกโรงเรียน 
 ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครู นักเรียน บุคลากร ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่างๆ 
 ๓. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานท่ี สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และบคุลากรที่ช่วยสนับและพัฒนาการใช้แหล่ง 
                เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     จุดที่ควรพัฒนา   
 ๑. โรงเรียนควรส่งเสริมใหม้ีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มากข้ึน 
 ๒. โรงเรียนควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในดา้นความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ภาษาและวัฒนธรรมให้มากขึ้นเพื่อ 
                การเข้าสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล 
       
 
 



๑๓๗ 
 

 ๒.๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
  จุดเด่น   
 โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลางไดร้บัการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรยีนในฝัน โรงเรียน 
วิถีพุทธต้นแบบดีเด่น (Best Practices) โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน าระดบัประเทศ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าระดับประเทศ ได้
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ ลูก 
บ.ล. เป็น คนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพทุธ” ซึ่งในด้านโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 เนื่องจากสภาพแวดล้อม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ จึงควรมีการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ใฝเุรียนรู้ รูจ้ักการสืบค้น และสรปุองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนการบูรณาการหลักความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มคีวามรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
        
๒.๕  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น     
 โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลางไดร้บัการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพทุธที่ได้รับรองให้เป็นสถานศึกษาตน้แบบดี
ด้านกิจกรรมวิถีพุทธ , โรงเรียนดีเด่นด้านคณุธรรม จริยธรรมระดับประเทศ โรงเรียนไดร้ับการประเมนิให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า  ชุมชน  และวัดบึงทองหลาง  
ในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนยังไม่เอือ้อ านวยในการจัดกิจกรรม 
       ๒. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆสูชุ่มชนยังไม่ทั่วถึง 
       ๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ีค่อนข้างมาก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓. จัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
   ๔. ส ารวจและใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
                โรงเรียนและชุมชน 
   ๕. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านความรู้ นวตักรรมใหม่ๆ ภาษาและวัฒนธรรมกับองค์กรทั้งภายในและ 
                ภายนอก 
   ๖. พัฒนาจุดเน้นสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 
   ๗.  มีการมอบหมายงานในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากรส่วนอ่ืน เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระเช่น 
                มอบหมายให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯจดัโครงการเข้าค่ายสง่เสริมคณุธรรมในนักเรียนแตล่ะระดับช้ัน 
   ๘. ปรับปรุงระบบการบริหารการประสานระหว่างกลุ่มบริหารให้มคีวามสอดคล้องกันมากข้ึนโดยใช้วงจร PDCA  
               พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน น าข้อมูลผลการประเมินและ 
               ผลการวิจัย มาใช้ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจดัการสถานศึกษาให้มาก พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ 
               องค์กรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑. ขาดแคลนครู เนื่องจากอัตราครูที่เกษียณอายุราชการ และอตัราที่เกษียณอายรุาชการก่อนก าหนดนั้น รัฐยังไม่ 
                สามารถจัดทดแทนให้ครบถ้วน ประกอบกับนโยบายการปฏิรปูการศึกษาท่ีให้พัฒนาทุกๆด้าน ท าให้ครมู ี
                ภาระงานเพิ่มขึ้น 
 ๒. โรงเรียนไม่มโีรงอาหาร จึงใช้ดา้นล่างอาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหารซึ่งไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรยีน 
            ๓. โรงเรียนไมม่ีอาคารหอประชุม จึงใช้อาคารอเนกประสงค์ช้ันล่างเป็นท่ีประชุมซึ่งไมเ่พียงพอกับจ านวนผู้มาใช้ 
               บริการ 



๑๓๘ 
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