
ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน…………………………..ที่ต้ัง……… แขวง………...เขต………….กรุงเทพมหานคร   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทร …………………….…….โทรสาร …………..…. 
e-mail…………website…………เปิดสอนระดับชั้น…………….ถึงระดับชั้น…………….. 
เน้ือที่…….…..ไร่……ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ…………  (ให้ระบุให้ครบทุกหมู่ ทุกแขวง เขต) 
จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ .....   (ให้ดูสถิติประชากรของกระทรวงมหาดไทย) 
 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร* 

 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ชื่อ-สกุล................................................................... 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….…… 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….……………สาขา……………………………………….…… 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี ........ เดือน 
 
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    มีจ านวน  .................. คน  ประกอบด้วย 
   2.1  ชื่อ-สกุล .............................................วุฒิการศึกษาสูงสุด ………..………… 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………….…………..…………… 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)....................................................... 
   2.2  ชื่อ-สกุล ...............................................วุฒิการศึกษาสูงสุด ………..……… 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….…………..… 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)....................................................... 
   2.3  ชื่อ-สกุล .............................................วุฒิการศึกษาสูงสุด ………..………… 
โทรศัพท์..............................................e-mail………………………………….…………..…… 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)....................................................... 
   2.4  ชื่อ-สกุล ...............................................วุฒิการศึกษาสูงสุด ………..……… 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….………… 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)....................................................... 
 
* หมายเหตุ  (ถ้าผู้บริหารและ/หรือรองผู้บริหารฯ มีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีการศึกษา  ขอให้ระบุชื่อผู้บริหารฯและ
ช่วงเวลาท่ีรับต าแหน่งของแต่ละท่าน)     
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 1)  ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน   
     1.1)  ภาคเรียนที่ 1       
        1.1.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  .........  คน   
     

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครูผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย        
2 ภาษาอังกฤษ        
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9 กิจกรรมแนะแนว        
                       เฉลี่ย / รวม        

        
  1.1.2)  อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  .........คน   
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 ภาษาไทย   
2 ภาษาอังกฤษ   
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 กิจกรรมแนะแนว   
                       เฉลี่ย / รวม   
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    1.2)  ภาคเรียนที่ 2       
  1.2.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  .........  คน   
     

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครูผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย        
2 ภาษาอังกฤษ        
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9 กิจกรรมแนะแนว        
                       เฉลี่ย / รวม        

     
 
   1.2.2)  อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  .........คน   
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 ภาษาไทย   
2 ภาษาอังกฤษ   
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 กิจกรรมแนะแนว   
                       เฉลี่ย / รวม   

 
หมายเหตุ  รายละเอียดดูใน.....           (ให้ระบุชื่อเอกสารของโรงเรียน  ที่มีรายละเอียดของครูรายบุคคล  ที่
ประกอบด้วย อายุ  ต าแหน่ง ประสบการณ์การสอน (ปี)   วุฒิการศึกษา  วิชาเอก / สาขา   วิชาท่ีสอน ระดับชั้นที่สอน 
ระดับชั้นที่เป็นครูที่ปรึกษา จ านวนชั่วโมงที่รับการพัฒนา) 
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 2) ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 
  2.1)  ครูประจ าการ   
       2.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ครูท่ีสอนตามความถนัด รวมจ านวนครูท้ังหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
9 กิจกรรมแนะแนว      
10 อื่น ๆ ท่ีไม่ได้จัดในกลุ่มสาระฯ 

ถ้ามี โปรดแจกแจงรายละเอียด 
     

รวมทั้งหมด        

 
          2.1.2) ภาคเรียนที่ 2 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ครูท่ีสอนตามความถนัด รวมจ านวนครูท้ังหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
9 กิจกรรมแนะแนว      
10 อื่น ๆ ท่ีไม่ได้จัดในกลุ่มสาระฯ 

ถ้ามี โปรดแจกแจงรายละเอียด 
     

 
รวมทั้งหมด        

  

     หมายเหตุ  ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
            มีความถนัดในเน้ือหาสาระน้ัน ๆ 
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 2.2)  ครูอัตราจ้าง 
           2.2.1) ภาคเรียนที่ 1 
 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ครูท่ีสอนตามความถนัด รวมจ านวนครูท้ังหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (ร้อยละ 100) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      

9 กิจกรรมแนะแนว      

10 อื่น ๆ ท่ีไม่ได้จัดในกลุ่มสาระฯ 

ถ้ามี โปรดแจกแจงรายละเอียด 

     

รวมทั้งหมด        
 

 
         2.2.2) ภาคเรียนที่ 2 
 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ครูท่ีสอนตามความถนัด รวมจ านวนครูท้ังหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้...      
9 กิจกรรมแนะแนว      
10 อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดในกลุ่มสาระฯ 

ถ้ามี โปรดแจกแจงรายละเอียด 
     

รวมทั้งหมด        
 

หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
   มีความถนัดในเน้ือหาสาระน้ัน ๆ    
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4.  ข้อมูลนักเรียน 

     ภาคเรียนที่ 1  
 1)   ข้อมูล ณ วันที่ ….       (ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
  1.1)   จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ………………คน 
        1.2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……………คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1      

ม.2      

ม.3      

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3      

ม.4      

ม.5      

ม.6      

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6       

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6      

  
 
 
    1.3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)………………คน   คิดเป็นร้อยละ …………. 
    1.4)   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย……คน   คิดเป็นร้อยละ…… 
    1.5)   จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…………...คน   คิดเป็นร้อยละ………..…... 
    1.6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………คน  คิดเป็นร้อยละ……... 
    1.7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………………..…คน  คิดเป็นร้อยละ….….. 
    1.8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ………คน  คิดเป็นร้อยละ…..... 
    1.9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……….…….คน   คิดเป็นร้อยละ……... 
    1.10)  สถิติการขาดเรียน………………….คน  คิดเป็นร้อยละ…….. 
    1.11)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น .................. คน  คิดเป็นร้อยละ…….. 
    1.12)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
                    -  ม.3  จ านวน.................คนคิดเป็นร้อยละ…….... 
                     -  ม.6  จ านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ…….... 
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    1.13)  อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน แยกตามระดับชั้น  (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1) 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน 

ม.1  

ม.2  

ม.3  

ม.4  

ม.5  

ม.6  

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น  

 
    1.14)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ …………..คน   
คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    1.15)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง………………...คน   
คิดเป็นร้อยละ …………..… 
    1.16)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน…….คน   
คิดเป็นร้อยละ ………..… 
    1.17)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา…………………..คน   
คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    1.18)  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ………………..คน  คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    1.19)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ……………………..คน  คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    1.20)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ……………..คน  คิดเป็นร้อยละ …………. 
    1.21   …..  ฯลฯ 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 2)   ข้อมูล ณ  วันที่ …..    (ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
  2.1)   จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ………………คน 
       2.2)   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……………คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1      

ม.2      

ม.3      

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3      

ม.4      

ม.5      

ม.6      

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6       

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6      

  
    2.3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)………………คน   คิดเป็นร้อยละ…………. 
    2.4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย……คน คิดเป็นร้อยละ…… 
    2.5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…………...คน   คิดเป็นร้อยละ………..…... 
    2.6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………คน   คิดเป็นร้อยละ……... 
    2.7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….….. 
    2.8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ………คน   คิดเป็นร้อยละ…..... 
    2.9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……….…….คน   คิดเป็นร้อยละ……... 
    2.10) สถิติการขาดเรียน                            ………………….คน   คิดเป็นร้อยละ…….. 
    2.11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น               .................. คน   คิดเป็นร้อยละ…….. 
    2.12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
                    -  ม.3  จ านวน.................คน  คิดเป็นร้อยละ…….... 
                     -   ม.6  จ านวน.................คน  คิดเป็นร้อยละ…….... 
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 2.13) อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน  

ม.1  

ม.2  

ม.3  

ม.4  

ม.5  

ม.6  

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น  

 
    2.14)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ…………..คน   
คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    2.15)   จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง……... คน  คิดเป็นร้อยละ ……… 
    2.16)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน …….คน คิดเป็นร้อยละ …… 
    2.17)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา…………….. คน   
คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    2.18)  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ……………….. คน  คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    2.19)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ……………………..คน  คิดเป็นร้อยละ ………….. 
    2.20)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ……………..คน  คิดเป็นร้อยละ …………. 

   2.21    …..  ฯลฯ 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน ……..   หลัง โรงฝึกงานจ านวน ….........หลังส้วมจ านวน……..หลัง 

สระว่ายน้ าจ านวน..............สระ  สนามสนามฟุตบอลจ านวน………..……..สนามสนามบาสเก็ตบอลจ านวน………………..สนาม  
สนามเทนนิสจ านวน................ สนาม โรงยิมจ านวน...............หลงั  
หอประชุมจ านวน...............แหง่ห้องปฏิบัติการจ านวน..............ห้อง  (รายละเอียดให้ระบุในข้อ 9) 
ห้องสมุดจ านวน ....................หอ้ง  หอ้งเรยีนส าหรบันักเรยีนในโครงการพิเศษจ านวน.....................ห้อง 
   (ถ้ามีอาคาร สถานที่ อื่นๆ  เพ่ิมเติมจากที่กล่าวข้างต้น   ให้โรงเรียนระบุเพ่ิมเติม ทั้งชื่อและจ านวนอาคาร 
สถานที่)  
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่นๆ (ระบุ)  งบอื่นๆ (ระบุ)  

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ....................ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ....................ของรายรับ 
 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  (เขตพื้นที่บริการ) 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  (อธิบายพอเห็นภาพรอบ ๆ โรงเรียน) 

มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ..................... 
อาชีพหลักของชุมชน คือ …………..…….…               ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ..........  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ........ 
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ ........................... 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา……..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ......... บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว …………….. คน 

 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 (ให้ระบุรายละเอียดของหลักสูตรให้ครบทุกแผนการเรียน/โปรแกรม/โครงการพิเศษส าหรับนักเรียน 
    กลุ่มพิเศษ...................................... 

 
9.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด.................... ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ………… เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ …………………………………. 
        - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย............ คน ต่อวัน 
                       คิดเป็นร้อยละ................ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………………. ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน ………………. ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน ………………. ห้อง 
   - ห้อง (ระบุ).......................     จ านวน ………………. ห้อง 
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 3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด  .................... เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ จ านวน ………..………. เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน................... เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน ................. เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน ................. เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย............ คน ต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ................ของนักเรียนทั้งหมด 
   - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จ านวน ........  ครื่อง 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครู ........  (ระบุว่า “ทั้งบริเวณโรงเรียน”หรือ หากให้บริการไมค่รอบคลุมทั้ง
โรงเรียน ให้ระบุ “จ านวนแห่งที่ให้บริการ ...... แห่ง”) 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน (ระบุว่า “ทั้งบริเวณโรงเรียน”  หรือ หากให้บริการไม่ครอบคลุม
ทั้งโรงเรียน ให้ระบุ “จ านวนแห่งที่ให้บริการ ...... แห่ง”) 
 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

25... 25... 25... 
1.       
2.    
    
                                      ฯลฯ    

 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 
 
 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

25... 25... 25... 
1.    
2.    
    

ฯลฯ    
 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1  ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 
สถิติการให้ความรู้จ านวน……………………..ครัง้/ปี 
   6.2  ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน……………………..ครัง้/ปี 
   6.3  ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน……………………..ครัง้/ปี 

ฯลฯ 

 
10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

 1) รางวัลที่ได้รับ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา  

 
 

ผู้บริหาร  (ระบชุื่อ)  
 

 

ครู  (ระบุชื่อ)  
 

 

นักเรียน  (ระบุชื่อ)  
 

 

 
 
 
2) งานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จดีเด่น  (เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนดีข้ึน สูงข้ึน) 

กลยุทธ์ 
งาน หรือ โครงการ

หรือ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วดัท่ี... 

กลยุทธ์ท่ี1 
(ระบุชื่อ 
กลยุทธ์) 

1.        
2.       
     
                ฯลฯ       

กลยุทธ์ท่ี 2  
(ระบุชื่อ 
กลยุทธ์) 

1.        
2.       
                ฯลฯ       

 
ฯลฯ 

 

1.        
2.       
                ฯลฯ       
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบ 3 ปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
       ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (บันทึกผลประเมิน เป็นระดับคุณภาพ  เช่น  3  4  5  เป็นต้น) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน * 
การประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

การประเมินโดย 
ต้นสังกัด 

25... 25... 25... 25... 25... 25... 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ       
มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์       
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                   รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

      

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 
                  สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

      

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร       
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

      

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา       
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล 

      

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

      

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                   ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

      

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
                   ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

      

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  
                   สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
                      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
                    ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ  
                     ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                     ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     สรุปคณุภาพของสถานศกึษา       

 
* หมายเหตุ   
5 หมายถึง  ดีเย่ียม            4 หมายถึง  ดีมาก      3 หมายถึง  ดี         2 หมายถึง  พอใช้      1 หมายถึง  ปรับปรุง  
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12.  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ   
       โดยต้นสังกัด  ในรอบ 3 ปีล่าสุด   
(ในช่องคะแนน ให้ใส่คะแนนพร้อมจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง  ในช่องคุณภาพ ให้ระบุ ความหมายของคะแนน เช่น ดีมาก  ดีเย่ียม) 

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  รายปีการศึกษา 

25... 25... 25... 
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
องค์ประกอบที่ 2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
                       มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

      

องค์ประกอบที่ 3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ       
องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
องค์ประกอบที่ 5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       
องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาของสถานศึกษา 

      

องค์ประกอบที่ 7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน       
องค์ประกอบที่ 8  จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง       

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      

 
 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ระบุคะแนนที่ได้ และ ขีด        ลงในช่องคุณภาพตามผลที่ได้รับ) 

รับการประเมินระหว่างวันที่ ................................................ 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8        
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

 
 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ               
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง          
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน              
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม                
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด                 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม          
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ 5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                 ในระดับชั้นม.3 และ ม.6 

 
 

    

ตัวบ่งชี้ 5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
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ตัวบ่งชี้ คะแนน
ท่ีได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

     

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

     

ตัวบ่งชี้ 5.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
               และพลศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

 
 

    

ตัวบ่งชี้ 5.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

     

ตัวบ่งชี้ 5.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

     

ตัวบ่งชี้ 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                ในระดับชั้น  ม.3 และ ม.6 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู                
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา      
ขัอที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม       
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด      
กรณีท่ี 1   เฉพาะสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี 2554 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                   จากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุด  

 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปย้ีอนหลัง      
กรณีท่ี 2  สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี 2555-2558 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9 – 10       
ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
                วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11– 12      
ตัวบ่งชี้ท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ      
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนพัฒนาการ      
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษา 

 
     

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ      
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 
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14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 

 14.1  จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา 
           ประเมินตนเองในปีการศึกษา ...... ที่ผ่านมา    (1 ปี ล่าสุด) 
 - จุดเด่น ……………………………………………………………………………………..........................………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 - จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………………..........................………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 - ข้อแสนอแนะ  ………………………………………………………………………..........................………… 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………….…… 

 
 

     14.2   จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
           เป็นผู้ประเมิน ในปีการศึกษา......ที่ผ่านมา   (1 ปี ล่าสุด) 
 - จุดเด่น ……………………………………………………………………………………..........................………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 - จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………………..........................………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อแสนอแนะ  ………………………………………………………………………..........................………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………….… 

 

        14.3  จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 14.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
  1)  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา ............................................................................................. 
....................................................................................................................... ...................................................................... 
  2)  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา  …………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................... ......................................................................... 
  3)  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  
  4)  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  ................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ................................................... 
 14.3.2  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
  1)  ........ 
  2)  ...  
  3)  ... 
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         14.4  จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ) โดยต้นสังกัดปีล่าสุด 
 - จุดเด่น  ……………………………………………………………………………………..........................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - จุดที่ควรพัฒนา  ………………………………………………………………………..........................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อแสนอแนะ  ………………………………………………………………………..........................………… 

 
15. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา 
 สภาพปัญหา ....................................................................................................................... .. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จุดเด่น ............................................................................................................................. ......  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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ตอนที่  2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียน…………………………………….แบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเป็น …… ด้าน 
ได้แก ่  ด้าน……………………………………..……………………….….……… 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ……………………………………………..…….. 
 
(เช่น หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)   หลักการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation)   
การแสดงภาระที่รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  (Accountability)วงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมิ่ง (Deming 
Cycle:PDCA)   การตรวจสอบและความโปร่งใส(Accountability  and  Transparency)ฯลฯ ) 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน.................……………. 
     
 
  

 
             
   
    
 
 
 
 

 

            ฯลฯ 
 

แผนภาพที.่......โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหาร
วิชาการ 

ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

ด้านการบริหาร 
งานบคุคล 

ด้านการบริหาร
ทั่วไป 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณข์องสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
พันธกิจ 
……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย 
……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
 

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา* 
 กลยุทธ์ที่ 1 

………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 

 กลยุทธ์ที่ 2 
………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 

 กลยุทธ์ที่ 3 
………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 

 กลยุทธ์ที่ 4 
………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 

 กลยุทธ์ที่ 5 
………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

  * (หากมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในระหว่างปีการศกึษา  เน่ืองจากใช้ปีงบประมาณใหม่ใน  

   ภาคเรียนที่ 2   ให้รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ โดยจ าแนกกลยุทธ์เป็นรายภาคเรียน) 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา* 
 

 กลยุทธ์ที่  1  …..…………………………………………………………………… 
  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ) 
ของโครงการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

มฐ.ที่../ตัวบ่งชี้ที่...) 
1.  ….. 
 
 

   
 

2.  … 
 
 

   

3. … 
 

   

                   ฯลฯ    

 
  หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูใน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (พ.ศ
....................  และ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.....................)  
 
 กลยุทธ์ที่  2  …..…………………………………………………………………… 
  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ

และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

มฐ.ที่../ตัวบ่งชี้ที่...) 
1.  ….. 

 
   

 
2.  … 
 

   

3. … 
 

   

ฯลฯ    
 

  หมายเหตุ  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ดูใน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (พ.ศ
....................  และ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.....................)  
 

* ( รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์) 
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1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาจ าแนกตามรายภาคเรียน 
 

1.1  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1   

 กลยุทธ์ที่ 1  ....................................................................................... 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ .... 
 

ตัวอย่าง เช่น 
นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์คุณภาพที่โรงเรียน
ก าหนดต้ังแต่ระดับดีมากขึ้นไป 

ตัวอย่าง เช่น 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามเกณฑ์คุณภาพที่โรงเรียน
ก าหนดต้ังแต่ระดับดีมากขึ้นไป 

 

2. โครงการ .... 
 

   

 
ฯลฯ 

   

 
กลยุทธ์ที่ 2  ....................................................................................... 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ .... 
 

   

    

               ฯลฯ    
 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละโครงการ ดูใน .....  (ระบุชื่อเอกสารที่โรงเรียนสรุปผล
การด าเนินงาน  เช่น  ดูใน  เอกสาร เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ... 
เป็นต้น)       

ตอนที ่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ภาคเรียนที่ 2 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  ....................................................................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ .... 
 

   

2. โครงการ .... 
 

   

           ฯลฯ    

 
กลยุทธ์ที่ 2  ....................................................................................... 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการ .... 
 

   

    

          ฯลฯ    

 
หมายเหตุ  รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละโครงการ ดูใน .....  (ระบุชื่อเอกสารที่โรงเรียนสรุปผล
การด าเนินงาน  เช่น  ดูใน  เอกสาร เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ... 
เป็นต้น)         
   (รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ ทุกโครงการ  ที่ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2) 
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1.2  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

ภาคเรียนที่ 1   

 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ/กิจกรรม .... 
 

   

2. โครงการ/กิจกรรม .... 
 

   

    

             ฯลฯ    
 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายพิเศษ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการ/กิจกรรม .... 
 

   

    

          ฯลฯ 
 

   

 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละโครงการ ดูใน .....  (ระบุชื่อเอกสารที่โรงเรียนสรุปผล
การด าเนินงาน  เช่น  ดูใน  เอกสาร เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ภาคเรียนที่ .... ปีการศึกษา ... 
เป็นต้น )         
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ใน 1 รอบปีการศึกษา  ....( ระบุปีการศึกษา) โรงเรียน .......  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
โรงเรียนก าหนด จ านวน 15 มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมี
ผลส าเร็จตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุนการด าเนินงานประจ าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ  
และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งต้ังร่วมประเมินด้วย  ดังมีรายละเอียดของผลการ
ประเมินตนเอง ดังน้ี   
 
 

2.1  สรุประดับคุณภาพและร่องรอยความพยายาม ในการด าเนินงานพัฒนามาตรฐาน 
      และตัวบ่งชี้ 
 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน* 
 

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ                                  
 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน                                  

  

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัยอุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ         

  

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 

  

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นผู้อื่น       
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 

นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 1   
  

 1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 
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มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 

  
 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
พระคุณ 
 

  

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
 

  

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม  
 

  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 2   
  

          1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 
 
 

*หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกมาตรฐานการศึกษาของมาตรฐานด้านท่ี 1  
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     ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา* 

 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน 
 ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

  
 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน              
 

  

  
ฯลฯ 
 

  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 7   
  

 1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 
 

*หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกมาตรฐานการศึกษาของมาตรฐานด้านท่ี 2 
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     ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้          
 

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใสถานศึกษา
และ ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที ่
เก่ียวข้อง                                                

  
 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

  

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ที่ 13   
  

  1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 

 
     ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
 

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
 เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
 สถานศึกษา 

  
 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 14   
  

 1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 

ให้เปลี่ยนเป็นอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน 
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    ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม 

         สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน    

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

  
 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย    

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 15   
  

 1.  วิธีการพัฒนา……………………………………………………………………………… 
 

 2.  ผลการพัฒนา ………………………………..………………………………………… 
 

 3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมมาตรการ
ส่งเสริมของโรงเรียน 
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2.2  รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 - 7 

 
 

 

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

 จ านวนนักเรียนในแต่ละระดบัคุณภาพ จ านวนนักเรียน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

 

ระดับ 1 
 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 ระดับ 3  
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00    
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  และ มีสุนทรียภาพ 5.00    
1.1  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก 
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

 
 

      
 

 
 

 
0.5 

 
 

 
 

 
 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง 
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

      
 

 
 

 
0.5 

 
 

 
 

 
 

1.3 ป้องกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ 
รุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

 
 

      
 

 
 

 
 

1.00 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.4 เห็นคณุค่าใน 
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 

 
 

      
 

  
1.00 

 
 

 
 

 
 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 
 

      
 

 1.00 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

      
 

  
1.00 

 

 
 

 
 

 
 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5.00    
2.1 มีคณุลักษณะที่พึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 

      
 

 
 

 
2.00 

   

2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

 
 

      
 

 
 

 
1.00 

   

2.3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
 

      
 

 
 

1.00 
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มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย ระดับ 

1 
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์ และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม     

 
 

      
 

  
1.00 

   

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00    
3.1 มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
ต่าง ๆ รอบตัว 

         
 

2.00 

 
 
 

 

  
 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  
ฟัง ดู พูด เขียนและ 
ต้ังค าถาม เพื่อค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติม                

         
1.00 

   

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็น 
กลุ่มแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 

         
 

1.00 

   

3.4 ใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน  

         
1.00 

   

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                  อย่างมีสติ สมเหตุผล     

5.00    

4.1 สรุปความคิดจาก 
เร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู  
และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง                                      

         
 

2.00 

   

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธี 
แก้ปัญหาด้วยภาษา 
หรือวิธีการของตนเอง 

         
1.00 

   

4.3 ก าหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ  

         
 

1.00 

   

4.4 มีความคิดริเร่ิม  
และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 

         
 

1.00 
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มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับคณุภาพ จ านวนนักเรียน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร                      * (ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์/ระดับที่ได้) 5.00    
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเฉลี่ยแต่ละ 
กลุ่มสาระเป็นไปตาม 
เกณฑ์         

 
 
 
 

      

 1.00    

5.2 ผลการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตร  
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
 
 

      

 1.00    

5.3 ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์  

 
 
 

 

      
 
 
 

 
 

2.00 
   

5.4 ผลการทดสอบ 
ระดับชาติเป็นไปตาม 
เกณฑ์ 

 
 
 

      
 
 

 
1.00    

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละ 
                   มีเจตคติท่ีดตี่ออาชีพสุจริต  

5.00    

6.1 วางแผน 
การท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

        
2.00    

6.2 ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

   
 

 
 

    

1.00    

6.3 ท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้                 

        
1.00    

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ         

        

1.00    

  

* หมายเหตุ 
        มาตรฐานท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี    ระบุ “ระดับ” ท่ีได้ และอาจระบุ “ค่าร้อยละ” 
ของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ี .... ก าหนด   โดยใส่ค่าร้อยละในวงเล็บ ใต้ระดับท่ีได้ 
เฃ่น  ระดับ    5     เป็นต้น 
           (ร้อยละ 90) 
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มาตรฐาน / 
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูในแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนครู 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00    
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00    
7.1 ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ  

และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

        1.00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน                  

        1.00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.3 ครูออกแบบและการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา   

        2.00    

7.4 ครูใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ 

        1.00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.5 ครูมีการวัดและ 
ประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

        1.00    

7.6 ครูให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาใหแ้ก่ผู้เรียนทั้ง 
ด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค        

        1.00    
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มาตรฐานที่ 8 -15  

มาตรฐาน / 
ตัวบ่งชี ้

จ านวน
ครู

ท้ังหมด 

จ านวนครูในแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนครู 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

7.7 ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ และ 
ใช้ผลในการปรับการสอน 

        1.00    

7.8 ครูประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 

        1.00    

7.9 ครูจัดการเรียน 
การสอนตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ                   

        1.00    

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ระดับท่ีได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเกดิประสิทธิผล   

 10.00    

8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  1.00    
8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                 

 2.00    

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ 
       ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 2.00    

8.4  ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 
       อ านาจ 

 2.00    

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  1.00    
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา 
      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 2.00    

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน 
                     ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 5.00    

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  2.00    
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 1.00    

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  2.00    
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ระดับท่ีได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 10.00    

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  2.00    
10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
         ความสามารถและความสนใจ 

 2.00    

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
          ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

 1.00    

10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 1.00    

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
         การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 2.00    

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
         ทุกคน 

 2.00    

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารท่ีส่งเสริม 
             ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 10.00    

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
           ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และ 
           มีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 4.00    

11.2  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
          ผู้เรียน 

 3.00    

11.3  จัดห้องสมุดทีใ่ห้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน 
          เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 3.00    

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 5.00    

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  1.00    
12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

 1.00    

12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 1.00    

12.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

 0.50    

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
          คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 0.50    

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  1.00    
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สรุปผลภาพรวมคะแนนที่ได้ ......................  ระดับคุณภาพ   ...................... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ระดับท่ีได ้ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  10.00    
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 10.00    

13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา      

         การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5.00    

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 
         สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 5.00 
 

  

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5.00    
มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
 5.00    

14.1  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  
         ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 3.00    

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  
        ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา                       

**(ร้อยละ 
ที่บรรลุ

เป้าหมายฯ) 
2.00    

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  5.00    
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงขึ้น 

 5.00    

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม 
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 3.00    

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา  2.00    

 คะแนนรวม 15 มาตรฐาน  100    

ให้เปลี่ยนเป็น 

อัตลักษณ์* 

ของโรงเรียน 

ให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรม
มาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียน* 

หมายเหตุ   
  * ดูตัวอย่างการเขียนตัวบ่งช้ี 14.1  14.2  15.1  15.2 และ 
    แนวคิดมาตรการส่งเสริม ในภาคผนวก 
** ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2  ระบุ “ระดับ” ท่ีได้ และอาจระบุ “ค่าร้อยละ” ของผู้เรียนท่ีบรรลุ     
   เป้าหมายฯ โดยใส่ค่าร้อยละในวงเล็บ ใต้ระดับท่ีได้    เฃ่น    ระดับ   5   เป็นต้น 

                                                                       (ร้อยละ 85) 
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2.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน15 มาตรฐาน 
          (ระบุคะแนนที่ได้ ในช่องระดับคุณภาพที่สอดคล้องกัน) 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  
คะแนนที่ได้ตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก  ดีเย่ียม 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค ์      
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
                     และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
                   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

     

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
                     ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
                   บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
                 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                   ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
                   การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                   คณุภาพสูงขึ้น     

     

                              สรุป คะแนนรวม  15 มาตรฐาน      
สรุป    โรงเรียน...... 
          มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   ค่าเฉลี่ย……...  ระดับคุณภาพ .......... 



 

 3.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6)   
           ปีการศึกษา .... 
  ภาคเรียนที่ 1*   
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........  ภาคเรียนที่ 1 
นร. ที่ได้ต้ังแต่ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธ์ิฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที่ 
สพม.2 ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธ์ิฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.2

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
ร. / 

มส. 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย                 
คณิตศาสตร์                 
วิทยาศาสตร์                 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            
    

สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ศิลปะ                 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                 
ภาษาต่างประเทศ                 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย      
ร้อยละของ นร.ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด     

 
                *หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกระดับชั้น และทุกภาคเรียน  และสามารถเพ่ิมเติมรายงานผลเป็นปีการศึกษาของแต่ละระดับชั้น  โดยจัดท ารายงานตามท่ีโรงเรียนมีการจัดท าจริง   
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           ภาคเรียนที่ 2 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........  ภาคเรียนที่ 1 
นร. ที่ได้ต้ังแต่ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน : 
เกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ร้อยละของ นร.
ที่มีผลสัมฤทธ์ิฯ
ตามเกณฑ์ที่ รร.

ก าหนด 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน : 

เกณฑ์ที่ 
สพม.2 ก าหนด 

ร้อยละของ นร.ที่
มีผลสัมฤทธ์ิฯตาม
เกณฑ์ที่ สพม.2

ก าหนด 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ 
ร. / 

มส. 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย                 
คณิตศาสตร์                 
วิทยาศาสตร์                 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            
    

สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ศิลปะ                 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                 
ภาษาต่างประเทศ                 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย      
ร้อยละของ นร.ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด     

 
 
  



 

 3.2)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคน 

ท่ีสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียน 
ท่ีมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์       
ภาษาไทย       

วิทยาศาสตร์       
ภาษาอังกฤษ       
ภาษาต่างประเทศ       

               เฉลี่ย      *  
    
  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคน

ท่ีสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 เฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 นักเรียน 
ท่ีมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์       
ภาษาไทย       
วิทยาศาสตร์       

ภาษาอังกฤษ       
ภาษาต่างประเทศ       
               เฉลี่ย     *   

 

    *  หมายเหตุ    
วิธีการคิดคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ดูในภาคผนวก 
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3.3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนก 2 ภาคเรียน 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

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

รวมจ านวน      
ร้อยละ      

ภาคเรียนที่ 2 

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

รวมจ านวน      
ร้อยละ      

 
 3.4  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน *  จ าแนก 2 ภาคเรียน 

 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

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

รวมจ านวน      
ร้อยละ      

ภาคเรียนที่ 2 

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

รวมจ านวน      
ร้อยละ      
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3.5  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนก 2 ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
3.6  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 โรงเรียน ...... มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดโครงการ กิจกรรมนอกเวลาเรียน  ดังมีผลของคะแนน/คุณภาพการประเมินและ
พฤติกรรมของนักเรียนในภาพรวมของแต่ละสมรรถนะ  ดังน้ี 
 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
……………………………………………………………………………………………………………  
 2) ด้านความสามารถในการคิด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

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

รวมจ านวน    
ร้อยละ    

ภาคเรียนที่ 2 

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

รวมจ านวน    
ร้อยละ    
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(ตัวอย่าง เช่น ด้านความสามารถในการสื่อสาร   
         “นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการสือ่สารทั้งจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมสง่เสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมเรื่องน้ีที่อยากเล่า  เป็นต้น 
 ผลการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดเรื่องราวได้  สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู  แล้วสื่อสารโดยการเขียนหรือการพูดเพื่อเสนอความคิดให้ผู้อื่นทราบได้  มีการสื่อสารที่สรา้งสรรค์ รวมทั้ง
การสื่อสารเพื่อการแก้ไขปญัหาอย่างสันติ  รู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลขา่วสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง    
 โรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารดังกล่าว   ทั้งการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม  จากผลงานการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจา  ภาษาท่าทางและภาษาเขยีน   และ
จากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินเป็นรายคน   
 ผลการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีจ านวนร้อยละ 95 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม”    
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1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียน...   ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. .... 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น วิสัยทัศน์ ..... ระบุผลการด าเนินงานโครงการทั้งที่เป็นผลส าเร็จและกิจกรรมที่ไม่
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ)    
 
 

 โครงการที่ประสบผลส าเร็จ  
ชื่อกิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

โครงการที่ 1  ชื่อโครงการ... 
1. … ปัจจัยภายใน    …………………………………………..………………………… 

 
ปัจจัยภายนอก   ................................................................................. 
  

2.  … 
 

ฯลฯ 

 
 

ฯลฯ 
โครงการที่ 2  ชื่อโครงการ... 
1. … ปัจจัยภายใน    …………………………………………..………………………… 

 
ปัจจัยภายนอก   ................................................................................. 
  

2.  … 
 

ฯลฯ 

 
 

ฯลฯ 
  

 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จ 
1. …………….  
  

ฯลฯ ฯลฯ 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น  ……………….………………………… 
  จุดที่ควรพัฒนา ……...........................……… 
 2.2  ด้านการจัดการศึกษา 

 จุดเด่น  ……………….……………………………………………… 
  จุดที่ควรพัฒนา …….……………………………………………… 
       2.3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น  ……………….…………………………………………………… 
  จุดที่ควรพัฒนา  …….……………………………………………………… 
       2.4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  ……………….…………………………………… 
 จุดที่ควรพัฒนา …….…………………………………………… 
       2.5  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น    ……………….……………………………… 
 จุดที่ควรพัฒนา …….……………………………………………… 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 .........................  (ระบุปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นในการพัฒนาจากข้อค้นพบ โดยระบุโครงการ/
กิจกรรมและวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือก าหนดในแผนปฎิบัติการประจ าปีในปี
ต่อไป ) ........................... 
 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ................  (ระบุความต้องการ การช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
วิชาการ การบริหารจัดการ และอื่นๆ)  .............................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 2 -4  เขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นความเรียงตามความเหมาะสม 
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หน้า 8 – 50  เป็นเค้าโครงรายงานประจ าปีของสถานศกึษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

 

ภาคผนวกของรายงานประจ าปีของสถานศกึษา :  
เอกสารในภาคผนวกของรายงานประจ าปีอาจจัดเรียงล าดับ ดังนี้ 
 -  หลักฐาน  ข้อมูล เอกสารอ้างอิง ภาพกิจกรรม ฯลฯ ท่ีส าคัญซึ่งเป็นการแสดงถึงเกียรติยศ 
ช่ือเสียง และผลงานดีเด่นของโรงเรียน   
 -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี (พร้อมท้ังให้มีบทบาทในการประเมินตัว
บ่งช้ีท่ีได้รับมอบหมายในเบ้ืองต้น)* 
 -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ ก าหนดวันประเมิน* 
 -  แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา* และ ค ารับรอง
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)* 
 -  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการสถานศึกษา* 
 -  ฯลฯ   
--------------------------- 
* หมายถึง จ าเป็นต้องมีในภาคผนวก 
 
 
 


