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เอกสารล าดับท่ี..... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
--------------------------------------------------- 

 
                ผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ครั้งที่ 1/2559  
ลงวันที่    มิถุนายน  2559 ได้พิจารณารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน 
ขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 แล้วเห็นชอบ ดังน้ี 
                    1. ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการพัฒนาการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 
2558 
                    2. ให้โรงเรียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
                    3. ให้โรงเรียนน าผลการประเมินตนเองจากการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
 
 
 
                                         
                                        (ลงชื่อ) 
                                                        (นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์) 
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                          โรงเรยีนขามแก่นนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

               รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมืองขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
               โรงเรียนได้ด าเนินการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามหลักการ 8 ประการ คือ  
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4) ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
               เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โรงเรียนจึงได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558  เพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
                                                                                       ( นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ) 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                                            มิถุนายน  2559 
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ภาคผนวก  ก 
ค าสั่งโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร ท่ี 445/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและรายงานผล

การด าเนินงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ลงวันท่ี 24 
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สถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร ท่ี 110/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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1 
 

ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

     โรงเรียนขามแก่นนคร ท่ีต้ัง 100 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง หมู่ท่ี 15 ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น                  
จังหวัดขอนแก่น 40000   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์ 043-238942 
โทรสาร 043-243224  e-Mail  khamac@kham.ac.th  Website http:kham.ac.th เปิดสอนระดับ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เขตพื้นท่ีบริการกัลยาณมิตร 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

  “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       
มัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 100              
หมู่ท่ี 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภาต าบลศิลา                 
ได้มอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี 48 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2526 เปิดเรียนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2526 มีจ านวน 9 ห้องเรียน    
มีนายนพรัตน์ จารย์โพธิ์  ผู้ก่อต้ังเป็นผู้อานวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่                  
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,841 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 145 คน มี  นายศุภกิจ สานุสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2558  

รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย  
 

 นายนพรัตน ์จารย์โพธิ์     กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536  
 นายมนตรี แสนวิเศษ      ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ     กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539  
 นายอุดม หินเธาว์          กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541  
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543  
 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา  ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549  
 นายบัวเรียน นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551  
 นายปรีชา มาละวรรณโณ ศษ.ม. พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  
 นายโสภณ มาตราสงคราม ศษ.ม. พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558  
 นายศุภกิจ สานุสัตย์  ศษ.ม. พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
             1. ผู้อ านวยการโรงเรียน นายโสภณ  มาตราสงคราม วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษม. สาขาบริหารการศึกษา   

โทรศัพท์ 081-3204812 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 16 มกราคม 2558  
            2. รองผู้อ านวยการ 4 คน 

 2.1 นายนิรันดร์ กระพี้แดง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     
โทรศัพท์ 043-378397, 089-1878249  รับผิดชอบงานกลุ่มอ านวยการ ( ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา ) 

 2.2  นางวเรวรรณ เถ่ือนนาดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษม. สาขาบริหารการศึกษา      

โทรศัพท์  089- 7150051   Mail:Warewan2499@gmail.com รับผิดชอบงานกลุ่มวิชาการ                                  
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) 
  2.3 นายทินกร  ทองดี  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.  สาขาบริหารการศึกษา     

โทรศัพท์ 089-4200808 e-Mail : tinna0601@gmail.com รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการนักเรียน                                       
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) 
  2.4 นางเบญจมาศ แก้ววิสิษฏ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษม. สาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกหลักสูตรและการสอน ป. บณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท์  081-5745667   

e- Mail : Ben - mas@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ) 

3.  ข้อมูลนักเรียน   ( ณ วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
                 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน (1,036 คน) 
                 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,841  คน 
จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
          เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ม.1 10 154 164 318 
ม.2 11 160 171 331 
ม.3 11 172 152 324 

รวม ม.ต้น 32 486 487 973 
ม.4 10 98 174 272 
ม.5 10 118 163 281 
ม.6 11 114 201 315 

รวม ม.ปลาย 36 330 538 868 
รวมทั้งหมด 63 816 1,025 1,841 

mailto:tinna0601@gmail.com
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      3) จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,841 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

                4)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,648  คน   
          คิดเป็นร้อยละ 89.51 
                5) จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.48 
                6)  จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  193  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.48 
                7)  จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ  182  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.88 
                8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  1,212  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.83 
                9)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
              10)  สถิติการขาดเรียน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.21 
              11)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.65 
     12)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   
   มัธยมศึกษาปีท่ี   3        จ านวน  314  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.91  
   มัธยมศึกษาปีท่ี   6 จ านวน  304  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.51 

13) อัตราส่วนครู :  นักเรียน  = 1 : 17  )แยกตามระดับ(  
14) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดี  และนันทนาการ 

1,841  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนท่ีมีลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 1,841 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 1,841 คน      

คิดเป็นร้อยละ 100 
17) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาจ านวน  

                      1,841  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
18) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสม่ าเสมอจ านวน 1,841  คน  คิดเป็นร้อยละ  100         
19) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษาจ านวน  1,841  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
20) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจ านวน 1,841 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคคลากร 
1. ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

1 นายโสภณ  มาตราสงคราม ผอ. 101583 4(3) 17 พ.ค.22 2558 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นายนิรันดร์ กระพ้ีแดง รอง ผอ. 60425 4(3) 2 มิ.ย.20 2558 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

3 นายทินกร  ทองดี รอง ผอ. 61553 3 16พ.ค. 26 2560 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รอง ผอ. 60597 4(3) 2 มิ.ย.20 2559 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

5 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ รอง ผอ. 59244 3 1 มิ.ย.33 2570 ศษ.ม. หลักสูตรแลการสอน 
 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางพูลสุข พรหมโว คร ู 60271 3 17 พ.ค.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
2 นางทองเติม ศิริสวัสด์ิ คร ู 511 4(3) 16 มี.ค.20 2559 ค.บ. ภาษาไทย 
3 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข ์ คร ู 10315 3 16 ธ.ค.30 2568 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4 น.ส.สุนันทา ปิยะศิลป์ คร ู 60245 4(3) 1 ก.ย.24 2564 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
5 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 1 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
6 นางนภาพร พิมพ์วรเมธากุล คร ู 60940 3 17 มี.ค.21 2558 กศ.ม. การสอนภาษาไทย 
7 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
8 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 1 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ์ฯ 
9 นางฉวีวรรณ บุญระมี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
10 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พค 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย 
11 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
12 นางญาณิศา เครือวัลย์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศศ.บ. บรรณารักษ ์
13 น.ส.วิไล ทองแท่งไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
14 นางวนิดา    ปัญญามี คร ู 820 (ส) 3 1 ม.ิย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
15 น.ส.มานิดา อินทรแพทย์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 
16 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
17 นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3ธ.ค.2533 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ คร ู 905 3 29 มิ.ย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายสิทธา กล้าหาญ คร ู 1333 3 18 ต.ค.21 2560 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 
4 นายวัชราพันธ์  ศรีทานันท์ คร ู 2977 3 29 ก.ค.30 2565 กศ.บ. เคมี 
5 นายองอาจ ประจันตเสน คร ู 56586 3 20 ส.ค.42 2579 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

6 นายไกรเพชร  เจริญศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.บ. ชีววิทยา 
7 นายนฤพงษ์ วุฒิพันธ์ คร ู 103924 3 22 พ.ค.21 2558 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
8 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส์-ชีววิทยา 
9 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
10 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม. เคมี 
11 นางชมชื่น ผาสุขธรรม คร ู 85 3 15 ส.ค.26 2560 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
12 นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศร ี คร ู 315 3 22 พ.ย.44 2580 วท.ม. เคมี 
13 นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
14 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
15 นางไอลดา ประจันตเสน คร ู 13490 2 21 ก.ค.42 2580 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
16 นางสมหวัง เสือโคร่ง คร ู 37430 1 21 ส.ค.53 2577 ค.บ. เคมี 
17 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักด์ิไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาสาสตร์ 
18 นางสังวาล อติรัตนวงษ์ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
19 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
20 นางวิภาดา  จอมทอง ครู* 60055 3 1 ก.ย.35 2573 ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
21 นางพูนศรี นิยมศาสตร์ คร ู 60233 4(3) 18 พ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
22 นางเนตรคนึงรัตนชวานนท์ คร ู 60567 4 1 ก.พ.2522 2559 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23 น.ส.กฤติยา   อึ้งปัญสัตวงศ์   คร ู 62567 4(3) 18 พ.ค.22 2559 ค.บ. ชีววิทยา 
24 นางสุธาสินี วรรณภาส คร ู 83178 3 1 พ.ค.36 2574 ศษ.บ. เคมี 
25 นางต้องตา ไชยเสือ คร ู 102635 3 6 ก.ค.26 2564 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

26 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
27 นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล คร ู 103929 1 2 ก.พ.50 2586 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
28 นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต์ คร ู 103931 3 11 พ.ย.24 2559 ค.บ. ชีววิทยา 
29 นางนงพร โสใหญ ่ คร ู 103946 3 22 พ.ค.21 2560 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
30 นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ ์ คร ู 60355 3 21 ธ.ค.21 2561 ศษ.ม.. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
31 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
32 น.ส.นภัสรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 วท.บ. ฟิสิกส์ 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายบุญเกิด ศิริวรรณ คร ู 130704 3 29 มิ.ย.22 2560 ค.บ. คณิตศาสตร ์
2 นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ คร ู 61455 4(3) 19 ก.ย.22 2559 B.S.E คณิตศาสตร ์
3 นายสุภชัย ศรีมันตะ คร ู 101438 4(3) 19 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ 
4 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ คร ู 103914 4(3) 21 พ.ค.22 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
5 นายอ านาจ พันธ์ดิษฐ์ คร ู 108669 4(3) 20 ก.ย.21 2560 กศ.ม คณิตศาสตร ์
6 นายสินธุวาโสภะสุนทร คร ู 58931 1 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
7 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

8 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 2 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
9 นางนงค์รัก  ไทธานี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
10 นางสาววิลาวัณย์ ค ามูล คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
11 นางรัชนี กลิ่นทอง คร ู 60319 4(3) 17 ก.ย.21 2558 วท.บ. ชีววิทยา 
12 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
13 นางราตรี หาญสุโพธ์ิ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
14 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
15 นางอารยานารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสูตรฯ 
16 น.ส.สมปรารถนา มะลิใหม่ คร ู 103915 3 2 มิ.ย.20 2558 ศศ.ม. รัฐศาสตร ์
17 นางดวงจันทร์ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
18 นางกัลยา เรืองจันทร ์ คร ู 105931 3 6 มิ.ย.23 2559 ค.บ. คณิตศาสตร ์
19 นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา คร ู 108661 4(3) 4 ม.ค.22 2558 ศษ.บ.. คณิตศาสตร ์
20 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 

21 น.ส.อรรถวรรณ ส าเภาทอง คร ู 1327(ส) 1 15 พ.ค.52 2589 วท.บ. คณิตศาสตร ์
22 น.ส.ภาวดี   แสงศร คร ู ป 891 2 22 พ.ค. 21 2558 บธ.ม. คณิตศาสตร ์
 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร ์
2 นายน าพล    พงศ์พัสนันท์ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
3 นายมาลัย    กองธรรม คร ู 45462 3 22  พ.ค. 38 2568 ค.บ./

น.บ. 
สังคม/กฏหมาย 

4 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย์ คร ู 104 3 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. การบริหารทั่วไป 
5 นางมยุรา แพงศร ี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
6 นางรพิธร เสนาไชย คร ู 1349 4(3) 3 พ.ย.23 2560 กศ.บ. สังคมศึกษา 
7 นางเยาวภา ไชยเชษฐ์ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
8 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 1 4 พ.ค.52 2590 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
9 น.ส.สุวพี    พรหมมีเนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
10 น.ส.บุษบา ผาพันธ์ คร ู 59282 4(3) 22 พ.ค.21 2559 ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค ์ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
12 น.ส.สุรีรัตน์ เดือนฉาย คร ู 60082 4(3) 1 ธ.ค.24 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา 
13 นางวิคุณ ตันติสุโชติ คร ู 60220 4(3) 22 พ.ค.21 2560 กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
14 นางสุมาลี สุคนธ์คันธชาติ คร ู 65853 4(3) 17 พ.ค.25 2559 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
15 นางธัญวรัตม์ วงศ์เทวราช คร ู 68429 3 3 พ.ค.25 2564 ค.บ. สังคมศึกษา 
16 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
17 นางทวินันท์   พวงชน คร ู 101444 3 4 พ.ย.23 2560 คบ. สังคมศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

18 นางบุญปลูก แสนหาญ คร ู 108667 3 15 ธ.ค.21 2559 กศ.บ. สังคมศึกษา 
19 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร้าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
20 น.ส.สุภาวดี  โฆษิตพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
 
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล คร ู 59892 3 1 ธ.ค.35 2567 กศ.บ. พลศึกษา 
2 นางชนิดา  ดวงบรรเทา คร ู 69288 3 22 มิ.ย.30 2566 ศษ.ม. พลศึกษา 
3 นายเสกสรรค์  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พค 40 2571 ศษ.ม บริหารการศึกษา 
4 นายสุรพลล้อเทียน คร ู 60349 3 20 ส.ค.27 2562 ค.บ. พลศึกษา 
5 นายปริวรรต ประจันตะเสน คร ู 108662 3 22 พ.ค.21 2560 ค.บ. พลศึกษา 
6 นายณรงค์ ท่วมไธสง คร*ู 120629 3 12 ก.ย.31 2569 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

7 นายสมจิตร  เจริญสุข คร ู 126565 3 15 ธ.ค.35 2569 ค.บ. พลศึกษา 
*มาช่วยราชการ 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายเกียรติศักด์ิ มนูญศักด์ิ คร ู 108670 4(3) 16 พ.ค.23 2558 ป.ม. ศิลปศึกษา 
2 นายมนตรี  ศรีแก้วทุม คร ู 63641 1 3 ส.ค.52 2582 ค.บ. ดนตรี 
3 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท ์ คร ู 101996 3 6 พ.ค.26 2560 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
4 นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

5 นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า คร ู 105927 3 16 พ.ย.23 2564 ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 
6 นางนภธร อัคธรสกุล คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 
7 นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้ช่วย 69589  21 ม.ค.56 2592 ค.บ. ศิลปศึกษา 
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายวิเชียร กระพ้ีแดง คร ู 60348 3 16 พ.ค.26 2561 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางรัตติกาล ขวาค า คร ู 742 3 18 พ.ค.32 2565 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
3 นายวิระวงค์หงษ์ค าเมือง คร ู 60629 3 16 พ.ค.26 2563 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
4 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

5 นายวีระพล จันทร์ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร ์
6 นางบัวกัลป์ ศรียันต์ คร ู 103942 3 16 พ.ค.23 2558 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
7 น.ส.ประทุมพร หลาบหนองแสง คร ู 103943 3 7 ต.ค.20 2558 คศ.บ. โภชนาการ 
8 นายปราโมทย์ พูนปริญญา คร ู 105928 3(2) 19 พ.ค.23 2561 ค.บ. เกษตรศาสตร ์
9 น.ส.วิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ ์
10 นางสุภาพร พิศฐาน คร ู 108664 3 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. เกษตรศาสตร ์
11 นางสุภาณี คงกระโทก คร ู 108673 3 26 ม.ค.30 2567 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

12 นางลักษเดือนสนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
13 นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ คร ู 43076 3 9 กค.2536 2571 ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
14 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 2 11  พค  35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
15 นางกนกวรรณศิลปศิริวฒัน์ คร ู 129627 2 15  ธ.ค. 37 2566 ค.บ. บริหารธุรกิจ 
16 นายอนุสรณ์  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย. 44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 
17 นางปรียากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย. 34 2572 บธ.ม.. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว์ พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ คร ู 397 1 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
3 นางสุภา มนูญศักด์ิ คร ู 59856 4(3) 8 มิ.ย.24 2560 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอุบลวัณณา รอนยุทธ คร ู 59723 4(3) 21 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
5 นางอรพิน สุขเกษม คร ู 61228 3 3 ต.ค.20 2559 ศษ.ม. เทคโนโลยี

การศึกษา 
6 นางอัธยา เอมแย้ม คร ู 72948 4(3) 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
7 นางทิพวรรณ ภูมิทัติ คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางอรพิน สรรเสริญสุข คร ู 101586 4(3) 2 มิ.ย.20 2561 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางอารมย์ มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นางวชิราภรณ์ เย่ียมแสง คร ู 108658 3 2 มิ.ย.20 2559 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 
11 นายประดิษฐ์ กดนอก คร ู 108671 4(3) 15 ส.ค.21 2558 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 นางกนกพิชญ์  อนุพันธ์ คร ู 121470 1 1 ก.พ.50 2584 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร์ คร ู 77066 2 15 พ.ค.39 2576 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
14 นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์ ครูผู้ช่วย 103960  1 พ.ค. 56 2592 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล คร ู 103926 4(3) 19 ส.ค.19 2560 กศ.ม. การแนะแนว 
2 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ คร ู 102985 3 17 พ.ค.27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 น.ส.จุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 2 1  กค.25 2562 ศษ.ม. จติวิทยาแนะแนว 
11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วัน เดือน ปีเริ่ม

รับราชการ 
เกษียณ 

1 นายบุญถือ โสภา                                                           พนักงานขับรถยนต์ 14632 1 ธ.ค.32 2561 
2 นายล าดวน มะลาศรี พนักงานขับรถยนต์ 13378 4 ส.ค.29 2563 
3 นายชูศักด์ิ ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
4 นายสายัณห์ แก้วมีศรี ช่างไฟฟ้า 11493 1 มี.ค.27 2561 
5 นายพนม สิงห์พิมพ์ ช่างปูน 11710 1 มิ.ย.26 2558 
6 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ช่างไฟฟ้า 12822 3 มิ.ย.28 2564 
7 นายมานัส ช าก านัน ช่างปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
8 นายดวงพิจิตร กัสนุกา ช่างปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
9 นางสมจิตร ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
10 นายสมนึก ไสยลาม พนักงานบริการ 13377 15 ก.ย.31 2564 

 

12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 
ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒ ิ หมายเหตุ 
1 นายมนัสชัย ทองสา ศป.บ.ดุริยางค์พื้นบ้าน สอนดนตรีไทย 
2 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 
3 นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง ครูสอนนาฏศิลป์ 
6 นางสาวสุรภัสสราโสใหญ่ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
7 นางสาวสิราพร    แก้วมีศรี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
8 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตร ี พี่เล้ียงคนพิการ 
9 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร์ วท.บ.วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าท่ีธุรการ(คืนครู) 
10 นายสุวรรณ  แสนกอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
11 นายทองสุกร์  สีไตรพัด ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
12 นายช านาญ  ทัพซ้าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
13 นายสุวิทย์  จันทาสี ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
14 นางอ าคา  สามหาดไทย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
15 นางทองล้วน  ทัพซ้าย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
16 นางหนูเดือน  ศิริบาล ประถมศึกษา แม่บ้าน 
17 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แม่บ้าน 
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12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน  (ต่อ) 
ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒ ิ หมายเหตุ 
18 นางค าปุ่น  เพ็ญสุริยะ ประถมศึกษา แม่บ้าน 
19 นางสาวปิยฉัตร  ขจรนาม ประถมศึกษา แม่บ้าน 
20 นางเพียรใจ  แก้วจุมพล ประถมศึกษา พนักงานผลิตน้ าด่ืม 
21 นายอภิสิทธิ์  ละครขวา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
22 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
23 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา นักการภารโรง 

 
13. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ท่ี ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นายอนุรักษ์   กุลวงษา สังคมศึกษา 093-359-0691 ม.3 
2 นายสิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ สังคมศึกษา 098-702-2794 ม.4 
3 นางสาวชิดชนก  โยปทุม วิทยาศาสตร์ 098-128-8712 ม.1 
4 นางสาวศรัญญา  สมภักดี วิทยาศาสตร์ 080-748-7227 ม.2 
5 นางสาวโสภณา  ไชยค า วิทยาศาสตร์ 088-561-5213 ม.4 
6 นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร วิทยาศาสตร์ 088-355-8958 ม.4 
7 นายอนุวัฒน์  ยศทสาร วิทยาศาสตร์ 085-458-0821 ม.4 
8 นางสาวกชกร   แฝงเมืองคุก วิทยาศาสตร์ 093-321-8687 ม.5 
9 นายณัฐพงษ์  ชนะการี วิทยาศาสตร์ 098-312-2921 ม.5 
10 นางสาววิลาวัลย์  พลศรี คอมพิวเตอร์ 088-732-5689 ม.2 
11 นางสาวกนกภรณ์โพธิจักร คอมพิวเตอร์ 087-217-5898 ม.2 
12 นางสาวพัชรี  ขวัญโพน ภาษาจีน 090-587-3916 ม.4 
13 นางสาววีรวรรณ  ประตังตโต ภาษาจีน 083-562-0058 ม.1 
14 นางสาวจิณห์วรา  กางเพ็ง ภาษาอังกฤษ 094-284-4345 ม.2 
15 นางสาวดรัลพร  พิมพ์ปัจฉิม ภาษาอังกฤษ 085-852-3837 ม.2 
16 นางสาวดาริณี  มานะดี ภาษาอังกฤษ 088-053-3656 ม.3 
17 นางสาวภัทร์จารี   วินทะไชย ภาษาอังกฤษ 088-366-3116 ม.4 
18 นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิ

กะชาติ 
ภาษาอังกฤษ 087-779-4917 ม.1 

19 นางสาวช่อลัดดา  ทัพละ ภาษาอังกฤษ 085-465-5917 ม.3 
20 นางสาววิราวรรณ  รัตนพล ภาษาอังกฤษ 095-435-2789 ม.5 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ท่ี ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวภัทราพร  รักพร้า คณิตศาสตร์ 087-876-3941 ม.4 
2 นางสาวธนิษฐา  ขอพลอยกลาง คณิตศาสตร์ 098-095-5322 ม.4 
3 นางสาวอรุณี  โลหิต สังคมศึกษา 080-476-6576 ม.3 
4 นางสาวนพวรรณ  จอมทะรักษ์ สังคมศึกษา 081-058-5109 ม.1 
5 นายนพพล  โสโท สังคมศึกษา 088-029-2693 ม.5 
6 นายธีรกานต์  จันทร์ศรีเมือง ดนตรี   
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาววิชุดา  อินอ่อน ภาษาอังกฤษ 085-850-9560 ม.4 
2 นายฉัตรธนาวิชญ์  ค าสิมมา ภาษาอังกฤษ 087-429-7512 ม.1 

 
 
 
 

1. นายสราวุธ  โคตรโยธา  ประธานนักเรียน 
2.นางสาวประภาสิริ ชาตรี   รองประธานนักเรียนคนท่ี 1 
3.นางสาวหนึ่งกัลยา ส าราญบ ารุง            รองประธานนักเรียนคนท่ี 2 
4.นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  ประชาสัมพันธ์ 
5. นางสาวประภาศรี ชาตรี   เหรัญญิก 
6. นางสาวชนัญธิดา จึงตระกูล  ปฏิคม 
7. นายชินาธิป  ชาติพุดชา  เลขานุการ 
8. นายชัชวาลย์  สุวรรณเกษี  รองประชาสัมพันธ ์
9. นางสาวเอื้ออังกูร ก าบุญมา  รองเลขานุการ 
10. นางสาวนุชนารถ ชาเครือ   รองเหรัญญิก 
11. นางสาวภควดี ล้ าเลิศหล้า  รองปฏิคม 
12.นายณัฐพงษ์  ศรีภาชัย   ประธานสภานักเรียน 
13.นางสาวสุทธิดา รังสีสม   รองประธานสภานักเรียนคนท่ี 1 
14.นางสาวอรทิรา สีผุ   รองประธานสภานักเรียนคนท่ี 2 
15. นางสาวสุนิสา แก้วขาว   เลขาธิการสภานักเรียน 
16. นายอัครดิษฐ์  สินธุวงษานนท์  ประธานตุลาการ 
17. นายสรรชัย  เอ็นด ู   รองประธานตุลาการคนท่ี 1 
18. นายพีระยุทธ  ไชยฮะนิตย ์  รองประธานตุลาการคนท่ี 2 
19. นายปกรณ์  หอมทอง  อัยการ 
20. นายธีรพันธุ ์  ค าพันธ์   เลขานุการตุลาการ 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 
1. นายสถาพร  เศษวันโคตร  ท่ีปรึกษาประธานนักเรียน 
2. นายเทียนชัย  แก้วใส   ท่ีปรึกษารองประธานนักเรียนคนท่ี 1 
3. นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก   ท่ีปรึกษารองประธานนักเรียนคนท่ี 2 
4. นายทนุธรรม  ใบกว้าง   เลขานุการ 
5. นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล  ท่ีปรึกษารองเลขานุการ 
6. นายธนาคาร  ปิดตาระพา  ท่ีปรึกษารองเลขานุการ 
7. นายธนกฤต  สิมมา   ท่ีปรึกษารองเลขาธิการ 
8. นายวรพล  คุณสิงห์   ท่ีปรึกษารองเลขาธิการ 
9. นายมาวิน  ภาณุรักษ์  ท่ีปรึกษารองเลขาธิการ 
10. นางสาววรางคณา สุวรรณลา  กรรมการ 
11. นางสาวรัตนาวดี ศิลปายะ  กรรมการ 
12. นางสาวศิริรัตน์ เพียค าเมือง  กรรมการ 
13. นางสาวศศิมา คนใหญ่   กรรมการ 
14. นายอภิวัฒน ์ ปะบุญเรือง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน 
1. นายน าพล     พงศ์พัสนันท์  ประธานกรรมการ 
2. นางรพิธร  เสนาไชย  กรรมการ 
3. นายมาลัย     กองธรรม  กรรมการ 
4. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า  กรรมการ 
5. นายวัชรพันธุ์   ศรีทานันท์  กรรมการ 
6.นางสาวนภัสรพี    แสนโคตร  กรรมการและเลขานุการ 

 
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน  8  หลัง  ส้วม  จ านวน 8 หลัง 
สระน้ า  1  สระ  สนามฟุตบอล  1  สนาม   สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สนามฟุตซอล 1 สนาม 

1.  อาคารเรียนแบบ  216     จ านวน  4  หลัง 
2.  อาคารเรียนแบบ/324 ล   จ านวน  1  หลัง 
3.  โรงอาหาร – หอประชุมเอนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง 
4.  โรงฝึกงาน     จ านวน  3  หลัง 
5.  ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียน   จ านวน  8  หลัง 
6.  บ้านพักครู     จ านวน  5  หลัง 
7.  บ้านพักภารโรง    จ านวน  1  หลัง 
8.  เรือนเพาะช า     จ านวน  1  หลัง 
9.  อาคารท่ีระลึกสมเด็จย่า   จ านวน  1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน  1  หลัง 
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11. อาคารห้องสมุด  ICT    จ านวน  1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล    จ านวน  1  หลัง 
13. อาคารประชาสัมพันธ์    จ านวน  1  หลัง 

 

6.  ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
รายรับ จ านวน /บาท  รายจ่าย จ านวน /บาท  

เงินงบประมาณ 7,244,000 งบด าเนินการ /เงินเดือน  – ค่าจ้าง 151,962,200 

เงินนอกงบประมาณ 7,952,200 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 18,130,025 

เงินอื่นๆ )ระบุ(   งบอื่นๆ )ระบุ(   

รวมรายรับ 151,962,200 รวมรายจ่าย 170,092,225 

 
 งบด าเนินการเงินเดือน/ค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  89.34  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  10.65  ของรายรับ 
  
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
       1)  ภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากร ประมาณ 34,654 คน  
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบ้านศิลา ชุมชนบ้านโกทา  ชุมชนเอื้ออาทร ชุมชนดอนหญ้านาง บ้านหนองหิน 
ชุมชนทางรถไฟ  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ 
งานบุปผชาติต าบลศิลา  งานเกษตรต าบลศิลา งานบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญมหาชาติ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลักคือเกษตรกรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี น้อยกว่า 20,000 บาท  จ านวนคนเฉล่ีย                       
ต่อครอบครัว 4 คน 
                3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
   ด้วยโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตต าบลศิลา ซึ่งมีลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพหลักของ
ชุมชนจะเป็นงานเกษตรกรรม และโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมากมาย โรงเรียนจึงใช้โอกาสท่ีอยู่
ใกล้แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ส านักงานท่ีดิน  
สถานีประมงน้ าจืด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พิพิธภัณฑสถาน  ส านักงานป่าไม้จังหวัด สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โรงเรียนได้บริหารจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในโรงเรียน ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่ง                            
จากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร  
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท21101 ภาษาไทย   3/1.5  ท21102 ภาษาไทย  3/1.5 
 ค21101 คณิตศาสตร์  4/2.0  ค21102 คณิตศาสตร์  4/2.0 
ว21101 วิทยาศาสตร์    3/1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์  3/1.5 
ส21101 สังคมศึกษา     3/1.5 ส21102 สังคมศึกษา   3/1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร์  1/0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์  1/0.5 
พ21101 พลานามัย 2/1.0 พ21102 พลานามัย 2/1.0 
ศ21101 ศิลปะ /ดนตรี/นาฏศิลป์  2/1.0 ศ21102 ศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์   2/1.0 
ง21101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
2/1.0 ง21102 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  
2/1.0 

อ21101 Basic English  3/1.5 อ21102 Basic English  3/1.5 
รวม 23/11.5 รวม 23/11.5 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท21201 สร้างเสริมสมรรถภาพอ่าน -เขียน  1/0.5 ท21202 สร้างเสริมสมรรถภาพอ่าน -เขียน  1/0.5 
ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1/0.5 ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1/0.5 
ส  21231  หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 ส  21232  หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 
อ21241 Communicative English 1/0.5 อ21242 Communicative English 1/0.5 
จ21203 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/0.5    
ว21201 วิทย์ความงาม  

 
 
 

2/1 

ว21204 วิทย์ความงาม  
 
 

 
2/1 

ท  21203  อ่านเขียนเรียนสนุก ท  21204  อ่านเขียนเรียนสนุก 
ง21201 ออกแบบเทคโนโลยี ง21202 ออกแบบเทคโนโลยี 
ง21241 เกษตร ง21242 เกษตร 
ง21261 เขียนแบบ ง21262 เขียนแบบ 
อ21231 Reading Writing อ21232 Reading Writing 
ศ21201 ทัศนศิลป ์ ศ21202 ทัศนศิลป ์
ศ21211 นาฏศิลป ์ ศ21212 นาฏศิลป ์
ศ21251 ดนตรีพ้ืนเมือง ศ21252 ดนตรีพ้ืนเมือง 

รวม 8/4.0 รวม 8/4.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์  1    •กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์  1 
   •กิจกรรมชุมนุม 1    •กิจกรรมชุมนุม 1 
   •กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0  •    กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 
   •คุณธรรม /จริยธรรม                                 1    •จริยธรรม /สืบค้น                                     2  

รวมทั้งสิ้น 35 / 15.5 รวมทั้งสิ้น 35 / 15.5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนขามแก่นนคร 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท22101 ภาษาไทย   3/1.5  ท22102 ภาษาไทย  3/1.5 
 ค22101 คณิตศาสตร์  3/2.0  ค22102 คณิตศาสตร์  4/2.0 
ว22101 วิทยาศาสตร์    3/1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์  3/1.5 
ส22101 สังคมศึกษา     3/1.5 ส22102 สังคมศึกษา   3/1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร์  1/0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์  1/0.5 
พ22101 สุขศึกษา 1/0.5 พ22102 สุขศึกษา 1/0.5 
พ22101 พลศึกษา 2/1.0 พ22104 พลศึกษา 2/1.0 
ศ22101 ดนตรี /นาฏศิลป์   1/0.5 ศ22102 ดนตรี /นาฏศิลป์   1/0.5 
ง22101 งานคอม 2/1-2/5  

2/1.0 
ง22101 งานคอม 2/6-2/7  

2/1.0 
ง22103 งานอุต 2/6-2/10 ง22104 งานอุต 2/1-2/5 

อ22101 Basic English  3/1.5 อ22102 Basic English  3/1.5 
รวม 22/11 รวม 22/11 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท22201 เสริมทักษะภาษา  2/1.0 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2/1.0 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2/1.0 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1/0.5 
อ21241 Communicative English 1/0.5 อ21242 Communicative English 1/0.5 
ท22205 หลักภาษาไทย  

 
 
 

2/1.0 

ง232... คอมฯ2/1-2/5  

2/1.0 ว22201 โครงงานวิทย์  ง232 เกษตร2/6/2/ 10  
อ22231 Reading Writing ท22204 หลักภาษาไทย  

 
 
 

2/1.0 

ง22201 หนังสืออิเล็คทรอนิคส ์ ว22202 โครงงานวิทย์  
ง22225 ดอกไม้ประดิษฐ์ อ22232 Reading Writing 
ง22241 พืชสมุนไพร ง22202 หนังสืออิเล็คทรอนิคส ์
ศ22201 ทัศนศิลป ์ ง22226 ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ศ22251 ดนตรีพ้ืนเมือง ง22242 พืชสมุนไพร 
ศ22261 เขียนแบบ ศ22202 ทัศนศิลป ์
   ศ22252 ดนตรีพ้ืนเมือง 

   ศ22262 เขียนแบบ 
รวม 8/4.0 รวม 9/4. 5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •แนะแนว /โฮมรูม  1 
   •กิจกรรม ลส /.ยว./บพ.  1    •กิจกรรม ลส /.ยว./บพ.  1 
   •กิจกรรมชุมนุม 1    •กิจกรรมชุมนุม 1 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 0    •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 0 
จริยธรรม /สืบค้น                                                        2  จริยธรรม                                                                 1  

รวมทั้งสิ้น 35   / 15.5 รวมทั้งสิ้น 35   / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนขามแก่นนคร 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
 ท23101 ภาษาไทย   3/1.5 ท23102 ภาษาไทย  3/1.5 
 ค23101 คณิตศาสตร์  4/2.0 ค23102 คณิตศาสตร์  4/2.0 
ว23101 วิทยาศาสตร์    3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์  3/1.5 
ส23101 สังคมศึกษา   3/1.5 ส23102 สังคมศึกษา   3/1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร์   1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์  1/0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1/0.5    
พ23103 พลศึกษา  1/0.5 พ23102 พลานามัย  2/1.0 
ศ23101 ทัศนศิลป ์ 3/1-3/5 1/0.5 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 3/1-3/5 1/0.5 
ศ23103 ดนตรี 3/6-3/8 1/0.5 ศ23104 ดนตรี 3/6-3/8 1/0.5 
ศ23105 นาฏศิลป์  3 /9-3/10 1/0.5 ศ23106 นาฏศิลป์  3 /9-3/10 1/0.5 
ง23101 งานคอม 3/1-3/5  

2/1.0 
ง23102 งานคอม 3/1-3/5  

2/1.0 ง23103 งานเกษตร  ง23104 งานเกษตร  
อ23101 Basic English  3/1.5 อ23102 Basic English  3/1.5 

รวม 22/11 รวม 22/11 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ท23201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  1/0.5 ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2/1.0 
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2/1.0 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 ส23242 อาเซียนศึกษา  1/0.5 
ส23241 อาเซียนศึกษา  1/0.5 อ22242  Communicative Eng. 1/0.5 
อ22241  Communicative Eng. 1/0.5 จ23204 จีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 
ง23201 โปรแกรม 3/6-3/10  

2/1.0 
ง23202 โปรแกรม 3/1-3/5  

2/1.0 ง23281 งานธุรกิจ 3/1-3/5 ง23282 งานธุรกิจ 3/6-3/10 
I22201 IS1 การศึกษาค้นคว้า 2/1 I22202 IS2 การน าเสนอ 2/1 

รวม 9/4. 5 รวม 8/4  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว/ติววิทย์ 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด  1    •กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด  1 
   •กิจกรรมชุมนุม 1    •กิจกรรมชุมนุม 1 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

0    •IS3  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
    )บูรณาการใน IS2( 

0 

    จริยธรรม                                                1  จริยธรรม /ติววิทย์                                      2  
รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 

*าตหเยามห * IS1 แล IS2  สอนปี 2560 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 –  4 / 5     

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 –  4 / 5  

ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก.(  รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท31101 ภาษาไทย  2/1.0  ท31102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค31101 คณิตศาสตร ์ 2/1.0  ค31102 คณิตศาสตร์  2/1.0 
ว31102 ฟิสิกส์  4/2.0 ส31102 สังคมศึกษา  2/1.0 
ว31103 เคมี  3/1.5 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
ว31104 ชีววิทยา  3/1.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา 2/1.0 ศ31102 ศิลปะ  1/0.5 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ง31102 การงานอาชีพ )คอม(   1/0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/0.5 อ31102 Intermediate English   2/ 1 .0  
ศ31101 ศิลปะ  1/0.5    
อ31101 Intermediate English   2/ 10    

รวม 21/ 10.5  รวม 15/7.5 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  3/1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  3/1.5 

ว31283 วิทย์สิ่งแวดล้อม 1/0.5 ว30201 ฟิสิกส์  4/2.0 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 ว30221 เคมี  3/1.5 
   ว30241 ชีววิทยา  3/1.5 
พ31209 ตะกร้อ  1/0.5 ส30242 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 

จ31211 ภาษาจีนเบื้องต้น  1/0.5 พ31210 ตะกร้อ  1/0.5 

อ31211 English for Further Studies 2/1 .0 อ31222 Reading Further 1/0.5 
      
                           รวม 9/ 4.5 รวม 16/ 8 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม /สืบค้น  2    •จริยธรรม 1 
   •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมเวลาทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 รวมเวลาทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 
 
 

 
 

 
 

 



19 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ภาษา  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6    
ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
 ท31101 ภาษาไทย   2//1.0  ท31102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค31101 คณิตศาสตร์   2/1.0  ค31102 คณิตศาสตร์   2/1.0 
ว31101 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2/ 1 .0  ว31104 สารและสมบัติขิงสาร 2/1.0 
ส31101 สังคมศึกษา   2/1.0 ส31102 สังคมศึกษา   2/1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา   1/0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1/0.5 
ศ31101 ศิลปะ   1/0.5 ศ31102 ศิลปะ   1/0.5 
ง31101 การงานอาชีพฯ )คอม(   2/1.0  อ31102 Intermediate English     2/ 1 .0  
อ31101 Intermediate English   2/ 1 .0     

รวม 15 /7.5  รวม 13 /6. 5 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การศึกษาค้นคว้า   1/0.5 ท31202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/1.0 
ท31203 ภาษาไทยในเพลง   2/1.0 ท31204 วรรณกรรมท้องถิ่น 2/1.0 
ว31283 วิทย์สิ่งแวดล้อม 2/1.0 ส30242 หน้าที่พลเมือง 1/0.5 
ส30241 หน้าที่พลเมือง  1/0.5 ง31162 การผลิตพันธุ์พืช 2/1.0 
ง31241 เกษตรอินทรีย์ 2/1.0 พ31210 ตะกร้อ   1/0.5 
พ31209 ตะกร้อ   1/0.5    
   อ31212 English for Further 

Studies   
2/1.0 

จ31211 ภาษาจีนเบื้องต้น  2/1.0   
ญ31211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2/1.0 จ31212 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/0.5 
อ31211 English for Further Studies 

  
2/1.0 ญ31211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1/0.5 

   ง31246 เกษตร 2/1.0 
                             รวม 15/ 7.5 รวม 15/7.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม/สืบค้น 2    •จริยธรรม/สืบค้น 4 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมท้ังสิ้น 3 5 / 15.0 รวมท้ังสิ้น 3 5 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน กีฬา – ศิลป์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7/ -4/ 8  

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / 7-4/8 

 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ท31101 ภาษาไทย   2/1.0  ท31102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค31101 คณิตศาสตร์   2/1.0  ค31102 คณิตศาสตร์   2/1.0 
ว31101 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2/ 1.0 ว31105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน   2/1.0 
ส31101 สังคมศึกษา   2/1.0 ส31102 สังคมศึกษา   2/1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา   1/0.5 พ31102 สุขศึกษา   1/0.5 
ศ31101 ศิลปะ   1/0.5 ศ31102 ศิลปะ   1/0.5 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2/1.0  ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   1/0.5 
อ31101 Intermediate English     2/ 1.5 อ31102 Intermediate English     3/1.5 

รวม 15/7.5 รวม 15/7.5 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท31203 ภาษาไทยในเพลง   2/1 .0  ท31202 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2/1.0 
ว31283 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2/1.0 ท31204 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2/1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง  1/0.5 
พ31209 ตะกร้อ 2/1.0 พ31210 ตะกร้อ 1/ 0.5 
ง31241 เกษตรอินทรีย์ 1/0.5 ง31244 การผลิตพันธ์ุพืช 2/1 .0 
จ31201 ภาษาจีน  1/0.5 จ31202 ภาษาจีน  2/1 .0 
ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่น 1/0.5 ญ31204 ภาษาญ่ีปุ่น 1/0.5 
อ31223 English for Further 2/1.0 อ31224 English for Further 2/1.0 
พ31203 ฟุตซอล  

 

4/2.0 
พ31204 ฟุตซอล  

 

4/2.0 
 

 

ศ31201 ทัศนศิลป ์ ศ31202 ทัศนศิลป ์
ศ31211 นาฏศิลป์ปฏิบัติ ศ31212 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 
ศ31231 ดนตรีสากลปฏิบัติ ศ31232 ดนตรีสากลปฏิบัติ 
                                            รวม 16/8                                             รวม 17/8.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   •กิจกรรมแนะแนว  1    •กิจกรรมแนะแนว  1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา  1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา  1 

   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน  1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน  1 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 35 / 15. 5  รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 –  5 / 6   

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 –  5 / 6  

ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท32101 ภาษาไทย   2/1.0  ท32102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค32101 คณิตศาสตร์  2/1.0  ค32102 คณิตศาสตร์  2/1.0 
ส32101 สังคมศึกษา  2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา  2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/0.5 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ  1/0.5 ศ32102 ศิลปะ  1/0.5 
ง32101 การงานอาชีพ )คหกรรม(   1/0.5 อ32102 Intermediate English     2/1.0 
อ32101 Intermediate English   

   
3/1.5    

รวม 13/6.5 รวม 11/5.5 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ว30202 ฟิสิกส์ 2 4/2.0 ว30203 ฟิสิกส์ 3 4/2.0 
ว30222 เคมี 2 3/1.5 ว30223 เคมี 3 3/1.5 
ว30242 ชีววิทยา 2 3/1.5 ว30243 ชีววิทยา 3 3/1.5 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 
พ32201 ลีลาศ 1/0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 
อ32211 Academic English 1/0.5 พ32220 แชร์บอล 1/0.5 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
2/1.0 อ32222 English from News 1/0.5 

   จ32212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  1/0.5 
   I32202 การน าเสนอ 2/1.0 
                           รวม 18/9.0                                   รวม 20/10  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม 1   •จริยธรรม 1 
   •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

I32903 IS3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
      

รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน  คณิต -ภาษา  

มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 7 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท32101 ภาษาไทย   2/1.0  ท32102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค32101 คณิตศาสตร์  2/1.0  ค32102 คณิตศาสตร์  2/1.0 
ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต )ชีว(  2/1.0 ว32102 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต )ชีว(  2/1.0 
ส32101 สังคมศึกษา  2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา  2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/0.5 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ  1/0.5 ศ32102 ศิลปะ  1/0.5 
อ32101 Intermediate English   

   
3/1.5 อ32102 Intermediate English     2/1.0 

   ง32102 การงานอาชีพ )คก(.  2/1.0 
รวม 13/6.5 รวม 15/7.5 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32201 ประวัติวรรณคดี 2/1.0 ท32202 ภูมิปัญญาในภาษาไทย 2/1. 0 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 1/0. 5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 1/0. 5 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 
พ32201 ลีลาศ 1/0.5 พ32220 แชร์บอล 1/0. 5 
ง32247 การจัดสวนถาด 3/1. 5 ง32248 การจัดสวนถาด 3/1. 5 
จ32201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2/1.0 จ32201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 
อ32211 Academic English 2/1.0  อ32211 Academic English 2/1.0  
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
2/1.0 I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ 2/1.0  

ญ32202 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2/1.0 ญ32204 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  1/0.5 
      
                           รวม 18/9.0                                   รวม 16/8  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม 1   •จริยธรรม 1 
   •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

I32903 IS3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
      

รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน ภาษา – สังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8 -5/9 

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/ 8 - 5/9  

ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
 ท32101 ภาษาไทย   2//1.0  ท32102 ภาษาไทย   2//1.0 
 ค32101 คณิตศาสตร์   2/1.0  ค32102 คณิตศาสตร์   2/1.0 
ว32010 ดุลยภาพของส่งมีชีวิต 2/1.0 ว32102 เคมีพ้ืนฐาน   2/1.0 
ส32101 สังคมศึกษา   2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา   2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา   1/0.5 พ32102 สุขศึกษา   1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ   1/0.5 ศ32102 ศิลปะ   1/0.5 
อ32101 Intermediate English   

  
2/ 1 .0  ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี    1/0.5 

   อ32102 Intermediate English     3/1.5 
รวม 13 /6. 5 รวม 15/7.5 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32201 ประวัติวรรณคดี 2/1.0 ท32202 ภูมิปัญญาในภาษาไทย 2/1.0 
อ32211  Academic English  2/1.0 อ32212  Academic English  2/1.0 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 1/0.5 
พ32201 ลีลาศ  1/0.5 พ32220 พลศึกษา 1/0.5 
ง32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/1.0 ง32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/1.0 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
2/1.0 I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ 2/1.0 

จ32213 ภาษาจีน  2/1.0 ญ32214 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1/ 0.5 
ญ32213 ภาษาญ่ีปุ่น  1/ 0.5    
อ32225 Mastery in Reading )2(  

 

 
4/2 

อ32226 Mastery in Reading )2(  
 

 
4/2 

ท32207 ค าประพันธ์ )2 คาบ( ท32208 ค าประพันธ์ )2 คาบ( 
พ32205 แฮนด์บอล พ32206 แฮนด์บอล 
ศ32201 ทัศน์ศิลป ์ ศ32202 ทัศน์ศิลป ์
ศ32211 นาฏศิลป์ปฏิบัติ ศ32212 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 
ศ32231 ดนตรีสากลปฏิบัติ ศ32232 ดนตรีสากลปฏิบัติ 

รวม 17/8. 5                          รวม 15/7.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม/สืบค้น 2    •จริยธรรม /คณะสี  2 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 I32903 IS 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
      

รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 –  6 / 6   
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 –  6 /6 
ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./ นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./ นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
 ท33101 ภาษาไทย   2/1.0  ท33102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค33101 คณิตศาสตร์  2/1.0  ค33102 คณิตศาสตร์  2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา  2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา  2/1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1/0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ  1/0.5 ศ33102 ศิลปะ  1/0.5 

อ33101 Intermediate English   
  

2/1.0 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2/1 .0 

   อ33102 Intermediate English     2/1.0 
      

รวม 10/5.0 รวม 12/6.0 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ว30204 ฟิสิกส์ 4 4/2.0 ว30205 ฟิสิกส์ 5 4/2.0 
ว30224 เคมี 4 3/1.5 ว30225 เคมี 5 3/1.5 
ว30244 ชีววิทยา 4 3/1.5 ว30245 ชีววิทยา 5 3/1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3/1.5 
ง33241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/1 .0 ท33202 หลักภาษาไทย 1/0.5 
ท33201 หลักภาษาไทย 1/0.5 พ33214 กีฬาพ้ืนบ้าน 1/0.5 
ส33293 ติว O-NET 1/0.5 อ33222 Critical Reading 1/0.5 
พ33207 เปตอง 1/0.5 ส33242 ประชาคมอาเซียน 1/0.5 
จ33201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2/1.0    
อ33221 Critical Reading 1/0.5    
                             รวม 21/10. 5                                 รวม 17/8.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม /รักษาดินแดน  1 
   •จริยธรรม 1    •จริยธรรม/สืบค้น /อิสระ  3 
   •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    •กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมทั้งสิ้น 3 5 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน ภาษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/ 7-6/8 

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/ 7-6/8  

ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
 ท33101 ภาษาไทย   2/1.0  ท33102 ภาษาไทย   2/1.0 
 ค33101 คณิตศาสตร์   2/1.0  ค33102 คณิตศาสตร์   2/1.0 
ว33101 พลังงาน           2/1.0 ว33102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา   2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา   2/1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา   1/0.5 พ33102 สุขศึกษา   1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ   1/0.5 ศ33102 ศิลปะ   1/0.5 
ง33101 การงานอาชีพ ฯ)อุตฯ  ( 1/0.5 ง33102 การงานอาชีพ ฯ  )คอมฯ(  1/0.5 

อ33101 Intermediate English     3/1.5 อ33102 Intermediate English   
  

3/1.0 

          
รวม 14/7 .0  รวม 14/7.0 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33201 หลักและการใช้ภาษาไทย   2/1 .0  ท33202 ภาษากับวัฒนธรรม   2/1 .0  
ท33205 ภาษาไทยในสื่อ 1/0.5 ส33242 ประชาคมอาเซียน 1/0.5 
อ33223  English for Further  2/1.0 ส33292 ติวโอเน็ต 2/1 .0  
ส33261 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1/0.5 อ33224 English for Further 2/1.0 
พ33207 เปตอง   1/0.5 ง33244 การจัดสวนถาด 2/1.0 
ง33261 โครงงานอาชีพ )คก( 2/1.0 ง33262 อุตสาหกรรม 2/1.0 
ง33245 การจัดสวนถาด 2/1.0 พ33202 เปตอง 1/0.5 
ง33247 เกษตร 2/1.0 พ33214 กีฬาพ้ืนบ้าน 1/0.5 
ส33291 ติวโอเน็ต 2/1 .0 ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/1 .0 
ญ33211 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 จ33214 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2/1.0 
   ญ33212 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 

รวม 16/8 .0 รวม 18/9. 0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม /รักษาดินแดน  1 
   •จริยธรรม/สืบค้น 2    •จริยธรรม/สืบค้น 2 
   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   •กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมท้ังสิ้น 35 / 15.0 รวมท้ังสิ้น 35 / 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน กีฬา – ศิลป์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9 

ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 9    

ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา  /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

)ชม./นก(.  
รายวิชา  /กิจกรรม  

เวลาเรียน 
)ชม./นก(.  

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย   2/1.0  ท33102 ภาษาไทย   2//1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์   2/1.0  ค33102 คณิตศาสตร์   2/1.0 
ว33101 พลังงาน  2/1.0 ว33102 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม    2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา   2/1.0 ส33103 สังคมศึกษา   2/1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา   1/0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ   1/0.5 ศ33102 ศิลปะ   1/0.5 
ง33101 การงานอาชีพ ฯ )คอม ฯ  (

   
2/1 .0 อ33102 Intermediate English   

  
2/ 1 .0  

อ33101 Intermediate English   
  

2/ 1 .0     

      
รวม 14/7 .0  รวม 12 /6 .0 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33201 หลักและการใช้ภาษาไทย   2/1 .0  ท33202 ภาษากับวัฒนธรรม   2/1.0 
ท33205 ภาษาไทยในสื่อ 1/0.5 ส33242 ประชาคมอาเซียน 1/0.5 

ส33293 ติว โอเน็ต 1/0.5 พ33218 เทเบิลเทนนิส 2/1.0 
พ33207 เปตอง 1/0.5 พ33214 กีฬาพ้ืนบ้าน 1/0.5 
พ33217 เทเบิลเทนนิส 2/1.0 ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/1.0 
ง33261 โครงงานอาชีพ  )คก( 2/1.0 ง33244 การจัดสวนถาด 2/1.0 

ง33245 การจัดสวนถาด 2/1.0 ศ33202 การสร้างสรรคง์าน 2/1.0 
ศ33201 การสร้างสรรคง์าน 2/1.0 อ33224 English for Further 2/1.0 
อ33223 English for Further 2/1.0 จ33202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2/ 0.5 
ญ33203 ภาษาญ่ีปุ่น 1/0.5 ญ33204 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2/1 .0 
      
                            รวม 16/8 .0                          รวม 17/8. 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   •กิจกรรมแนะแนว 1    •กิจกรรมแนะแนว 1 
   •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1    •กิจกรรมเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 1 
   •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1    •กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน 1 
   •จริยธรรม/สืบค้น 2    •จริยธรรม/สืบค้น 2 
   •กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   •กิจกรรมเพื่อสังคม  และสาธารณประโยชน์ 
     แทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 รวมทั้งสิ้น 35 / 15.0 
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9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1) ห้องสมุดมีขนาด  720 ตารางเมตร  จ านวนหนงัสือในห้องสมุด  30,450 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย   867 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  14.83 ของนักเรียนท้ังหมด 
          2) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จ านวน     10    ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จ านวน      5    ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จ านวน      2    ห้อง   
 3) คอมพิวเตอร์              จ านวน   396  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน              จ านวน  200   เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 104   เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 650 คนต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ  24.09 ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ               จ านวน   92  เครื่อง 
   4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ป ี
1. ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 640 
2. หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง ท่ีมีคุณภาพ 200 
3. ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 280 
4. ห้องเรียนอัจฉริยะ 600 
5. ห้อง Searching Room 640 
6. ห้อง Multimedia Room 600 
7. ห้องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากลจ านวน 3 ห้อง 360 
8. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จ านวน 5 ห้อง 600 
9. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 ห้อง 960 
10. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 280 
11. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 ห้อง 180 
12. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ห้อง 180 
13. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 1 ห้อง และบ้านดิน 180 
14. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 320 
15. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(อุตสาหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 320 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ป ี
16. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จ านวน 2 ห้อง 320 
17. ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ห้อง 200 
18. สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล 600 
19. แปลงเกษตรสาธิต และลานแหล่งเรียนรู้ (ลานประดู่ / ลานหอพระ) 280 
20. สระน้ า / บ่อเล้ียงปลา  จ านวน 1 บ่อ 80 
21. ลานแหล่งเรียนรู้ (ลานหอพระ) 280 
22. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 120 

  
              5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. พระธาตุขามแก่น 6 
2. กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย 2 
3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 10 
4. พระมหาธาตุแก่นนคร 10 
5. อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ ์ 10 
6. น้ าส่างสนามบิน 10 
7. ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า) 5 
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 7 ขอนแก่น 5 
9. หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
10. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น 12 
11. โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น 10 
12. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 2 
13. สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) 10 
14. วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ 2 
15. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี 10 
16. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 1 
17. บึงแก่นนคร  20 
18. บึงทุ่งสร้าง  20 
19. สวนสาธารณะประตูเมือง  20 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸£à¸°à¸¡à¸
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸´à¸�à¸´à¸�à¸ à¸±à¸�à¸�à¹�à¹�à¸�à¹�à¸�à¹�à¸ªà¸²à¸£à¹�à¸ à¸¹à¹�à¸§à¸µà¸¢à¸�
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สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

20. ห้องสมุดประชาชน 480 
21. สวนสาธารณะประตูเมือง 20 

 
    6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  6.1 นางวันดี   พลทองสถิต ให้ความรู้เรื่อง การขับร้องเพลงพื้นเมืองและการกราบบูชาคุณ   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  2 ครั้ง/ป ี
  6.2 นายอังคาร   ไชยปัญญา  ให้ความรู้เรื่อง การขับร้องเพลงพื้นเมืองการเชิดหุ่นกระบอก 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  5 ครั้ง/ป ี
  6.3 นายบุญ   หัสดี  ให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสถิติการให้ 
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   1 ครั้ง/ป ี
  6.4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์   ให้ความรู้เรื่อง การร้อยมาลัยสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
จ านวน  2 ครั้ง/ปี 
  6.5 นายไสว   ไชยเวช  ให้ความรู้เรื่อง การท าไร่นาสวนผสม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
  6.6 นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล  ให้ความรู้เรื่องภาษาไทยอิสานและภาษาไทยน้อย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   2 ครั้ง/ปี 
  6.8 พระครูวินัยธร (วรชัด ปยุตฺโต)  ให้ความรู้เรื่อง ศาสนพิธีสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จ านวน  5 ครั้ง/ป ี
  6.9 นางยินดี   หมื่นกันยา   ให้ความรู้เรื่อง การท าพานบายศรี  สถิติการให้ความรู้ใน 
โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  2 ครั้ง/ปี 
  6.10 นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล  ให้ความรู้เรื่อง ภาษาไทยน้อย สถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
  6.11 นายสวาท  พุทธรรมา  ให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2  ครั้ง/ป ี
  6.12 นายโกศล    แดนตะโคตร  ให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร                                      
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.13 นายสังวาลย์  ผ่องแผ้ว  ให้ความรู้เรื่อง หุ่นกระบอกอีสาน การให้ความรู้ในโรงเรียน 
แห่งนี้จ านวน   1 ครั้ง/ปี 
  6.14 นายทองสุข  มันตาทร   ให้ความรู้เรื่อง พฤติกรรมวัยรุ่น สถิติการให้ความรู้ใน 
โรงเรียนแห่งนี้จ านวน  2 ครั้ง/ป ี
  6.15 นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล  ให้ความรู้เรื่อง ครูภูมิปัญญาอีสาน สถิติการให้                             
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  1 ครั้ง/ป ี
  6.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบ  ดีสวนโคก  ให้ความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาอีสานสถิติการให้ความรู้                     
ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
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10  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE   โรงเรียนขามแก่นคร 
 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพื่อสร้างความรู้ และ
ทักษะในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้
ให้รู้เท่าทันพิษภัยของ      
ยาเสพติดและสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องในเรื่อง
ของยาเสพติด 
3.  เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ  และเป็นคนดี  
คนเก่ง  กล้าคิด                          
กล้าแสดงออก  และ
ค้นพบตนเองเป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
4.  ปลุกจิตส านึกให้เห็น
คุณค่าและภูมิใจใน
ตนเองซึ่งเป็นภูมิคุ้มกัน
ในการด ารงชีวิตให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

1. ชมรม TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนขามแก่นนครได้ 
ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการ 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกชมรมให้เป็นอาสาสมัคร
แกนน าท าหน้าท่ีบริหารชมรม 
เป็นระยะเวลา 1 ปี  แล้วส่งต่อ
รุ่นต่อรุ่นต่อไป  หลังจากค่าย
อาสาสมัครแกนน า TO BE 
NUMBER ONE เพื่อมอบหมาย
งานให้กับคณะกรรมการรุ่นใหม่ 
เรียกว่า  “รุน่ต่อรุ่น”  ปัจจุบัน
เป็นรุ่นท่ี 10 
2. หลักการด าเนินการของแต่ละ
รุ่นให้หลักการด าเนินงานตาม
หลัก 3 ก คือ 
ก  กรรมการ 
ได้จัดให้มีการประชุม                      
เดือนละ 1 ครั้ง  เป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างรุน่พี่กับรุ่นน้อง
และครูท่ีปรึกษาชมรม                            
จัดเอกสารให้ความรู้ใน                          
ศูนย์เพื่อนใจและเครือข่าย  
จัดท าแฟ้มสรุปผลงานแต่ละ
โครงการ 

การด าเนินโครงการงานรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา                 
เสพติด  ชมรม  TO BE 
NUMBER ONE ได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา                                           
10  ปี ได้รับความร่วมมือจาก
คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
โรงเรียนเครือข่ายและ
หน่วยงาน  ภาครัฐและเอกชน
เป็นอย่างดี  และมีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ซึ่งผลปรากฏดังนี้ 
  1. ผลปรากฏต่อนักเรียน 
     1.1 นักเรียนตระหนักถึง    
พิษภัยของยาเสพติด ไม่                       
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
      1.2 นักเรียนกล้าคิด                        
กล้าท า กล้าแสดงออกในทาง                
ท่ีถูกและเหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีมี
คุณภาพ  สามารถพัฒนา
ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได้แก่  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น  เทศบาลเมืองศิลา  
ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
3. จัดหาเองโดย 
จ าหน่ายดอกไม้จากการประกวด 
Mr. & Miss 
TO BE NUMBER ONE, 
TO  BE KKN. DANCE, 
The Singer TO BE Contest 
 และจัดจ าหน่ายน้ าด่ืมโรงเรียน
ขามแก่นนคร  มีคณะกรรมการ
เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน เป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย  
การเบิกจ่ายมีบัญชีรายรับ
รายจ่ายสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 นักเรียนค้นพบ
ความสามารถของตนเองเป็น
หนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพติด 
  1.4 นักเรียนมีพฤติกรรม                       
อันพึงประสงค์ เป็นคนดีต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศ  นักเรียนมี
ความสามารถพิเศษจาก
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้รับ
การยกย่องจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและประสบผลส าเร็จ
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
  2.  ผลปรากฏต่อโรงเรียน 
  2.1 สถานศึกษามีนักเรียนท่ี
ตระหนักถึงพิศภัยของยาเสพติด
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ
มีความพึงพอใจท่ีได้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการนี ้
   2.2 สถานศึกษามีบุคลากรท่ี
ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่าง
หลากหลายและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  3. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
    3.1 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ใน
จังหวัดและต่างประเทศ เช่น 
ลาว อินเดีย  อินโดนีเซีย  
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วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ก  กิจกรรม 
    จัดกิจกรรมใน 3 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
รณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย DJ. Talk  และ To 
Be Talk  หน้าเสาธง 
สัปดาห์ละคร้ัง  ทุกคร้ัง
สัปดาห์  จัดนิทรรศการ, 
จัดประกวดป้ายนิเทศ  
ประกวดเขียนเรียงความ 
ในวันส าคัญที่เกี่ยวกับยา          
เสพติดวันงดสูบบุหร่ีโลก             
วันต่อต้านยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อน
นักเรียนโดยใช้  ดนตรี  กีฬา  
ศิลปะ และนาฏศิลป์ ในการ
ประกวดร้องเพลงThe Singer 
ประกวดเต้น Danerecien 
ประกวด  Mr. & Miss To  Be   
Number  One เพื่อให้
นักเรียนใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด
และมีกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ  
TO BE NUMBER  ONE   
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วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ได้สร้างและ             
ขยายเครือข่ายแบบคู่ขนาน  
โดยใช้นวัตกรรม 3 เรา 
1. เราไปจัดกิจกรรมแนะน า
พัฒนา 
2. เราเชิญเขามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
3. เราตามไปดูความคืบหน้า
จากการใช้นวัตกรรมนี้จึงท าให้
มีโรงเรียนเครือข่ายคู่ขนาน  
18  โรงเรียน 6  ชุมชน  และ 
1 โรงงาน  ส่งผลให้ชมรม 
TO BE NUMBER  ONE  
โรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้รับรางวัล  โรงเรียนรักษา
มาตรฐานต้นแบบระดับทอง
ระดับประเทศ ในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2558 
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11. ผลการประเมินภายใน 
11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2558) 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ดีเย่ียม 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 

 
ดีเย่ียม 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 
ดีเย่ียม 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

 
ดีเย่ียม 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที  16  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที  17  นโยบายเร่งด่วน  การพัฒนา
การศึกษา  เรื่องประชาคมอาเซียน 

ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที  18 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเย่ียม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา  
 12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสอง 
 

มาตรฐานการศึกษา /  ด้าน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ดีมาก 
 

2. มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
3. มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดีมาก 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ฯ ดีมาก 
5.  มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก 
6.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ฯ ดีมาก 
7.  มีทักษะในการท างาน  รักการท างานฯ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา /  ด้าน ระดับคุณภาพ 
ด้านครู 
8.  มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบฯ 

 
ดีมาก 

9.  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดีมาก 
ด้านผู้บริหาร 
10.  มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 
ดีมาก 

11.  มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบฯ ดีมาก 
12.  มีการจัดกิจกรรมฯ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
13.  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนฯ ดีมาก 
14.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดีมาก 

 
 12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม  
   ( ส าหรับโรงเรียนที่ได้ผลจากฉบับจริงจากสมศ.) 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
             (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย  
                 ตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ 
                  ปลอดภัย (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

   
 
 
/ 

 
/

 

 
 
 
 
 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง 
               ประสงค์  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง   
               (4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (4 คะแนน) 

    
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
             (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น 
              ท้ังในและoอกสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

    / 
/ 
 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  
             (5 คะแนน) 

    / 
/ 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (20 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.8  เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระ  
              (กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์  
              2 คะแนน  คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน 

  / 
/ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ 
             ผู้เรียนเป็นส าคัญ  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา   
              (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
              (5 คะแนน) 

    
 
/ 

/ 
 
 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
           สถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของ 
           ผู้บริหารสถานศึกษา  (2 คะแนน) 
ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           (1 คะแนน) 
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน) 

    / 
/ 
 
/ 
 
/ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
            สถานศึกษาและต้นสังกัด(5 คะแนน) 
1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) 
            ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 
            การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
           ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           3 ปีย้อนหลัง 

    / 
 
/ 
 
 
/ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งช้ีหลัก)  (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  
           และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    / 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
            เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5 คะแนน 

    / 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งช้ีหลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท    
            ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

     
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
             มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้ 
             สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (5 คะแนน) 

    / 

 
                โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ...............................ดี..................................................... 
  โดยมีค่าเฉล่ีย......................83.16................................................................................................ 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       /   รับรอง   ไม่รับรอง 
  กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก........................................................................................................ 
                ....................................................................................................................................................... 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกดั 
มาตรฐานด้านการศึกษา 

          ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  

ปณิธานพันธกิจ   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

   มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีผลการ 

ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้อง 
กับแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

   มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
        มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
       พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ     

ซึ่งมีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
 1.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

                สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้
มีการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ทราบปัญหาของผู้เรียน  ด าเนินการแก้ไขในจุดท่ีเป็น
ปัญหาโดยใช้หลากหลายวิธี  เช่นการซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ      มีการทดสอบผู้เรียนรายบุคคล    จัดให้ท า 
แบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมสองพี่น้อง เพื่อนช่วยเพื่อน  ให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้ผู้เรียน 
ทบทวนบทเรียนด้วยการสรุปเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ  ด าเนินการวัดผลผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนเป็นระยะ  รายงานให้ผู้เรียนทราบเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและให้ผู้เรียนมีก าลังใจ  
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 2.  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูโดยการน าผลการประเมินการพัฒนาครู 

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การประเมินแบบวัดแบบทดสอบ
อย่างเป็นระบบ  คือให้ครูวางแผนการแก้ปัญหาท่ีได้จากการประเมินและอื่นๆ ท่ีก าหนดระยะเวลาและวิธีการ
ด าเนินการส่งผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร   นิเทศ   ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ของครูเป็นระยะ ๆ ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม  ให้ครูท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อส้ินสุดแผนการแก้ปัญหา
ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
มาตรฐานที่ 4 
ข้อเสนอแนะ 
         ควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 
ครอบคลุมท่ัวถึงทุกระดับ 
มาตรฐานที่ 5 
ข้อเสนอแนะ 
      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  
มาตรฐานที่ 6 
ข้อเสนอแนะ 
          พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม 
มาตรฐานที่ 7 
ข้อเสนอแนะ 
      พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านความขยัน  อดทน  ความระเอียดรอบคอบ  
มาตรฐานที่ 9 
ข้อเสนอแนะ 
          ความส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดท าแผน 
การสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้าง
ศักยภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถในการวัดผลประเมินผล  สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่าง ๆ 
มาตรฐานที่ 12 
ข้อเสนอแนะ 
          ควรพัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบครบวงจรบุคลากร 
มีส่วนร่วมมากขึ้น 
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ตอนท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  
ได้แก่ด้าน 1. กลุ่มวิชาการ 2. กลุ่มแผนงานงบประมาณ 3. กลุ่มอ านวยการ 4. กลุ่มกิจการนักเรียน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA และ SBM
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจเป้าหมาย อัตลักษณ์  
 
วิสัยทัศน์ (vision) 
 
 “โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้น าสู่ความเป็นสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้มีความรู้ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริม
 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 4. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติดและอบายมุข 
 5. ส่งเสริมผู้เรียน และบุคลากรให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 6. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 

ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  สามารถแสวงหาความรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคมด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ Identity 
     “วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ” 
 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.1 พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
  3.3 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 ห่างไกลส่ิงเสพติด อบายมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น พลโลก 
 3.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพ 
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 3.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรูอ้ย่าง
เต็มศักยภาพ 
 3.9 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 3.10  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับปกครองและชุมชน 
 
4.กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติด 
อบายมุขและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

 
5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 1 ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
มีสุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนสามารถป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ และหลีเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ และหลี
เล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

มฐ.1   ตบช.1.1-1.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 

โครงการท่ี 3  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ 
รอบตัว 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

มฐ. 3   ตบช.3.1-3.4 
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         กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด 
                           อบายมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 2  ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ผู้เรียนตระหนัก         
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ตระหนัก  รู้คุณค่า   ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ. 2   ตบช.2.1-2.4 
 

          กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 4  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
 

1. ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
2. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

มฐ. 4   ตบช.4.1-4.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 5  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

มฐ. 5   ตบช.5.1-5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี 6  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ๆ ได้ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. ผู้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
งานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีเรา
สนใจ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพฒันางานงานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีเราสนใจ 

มฐ. 6   ตบช. 6.1-6.4 
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        กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 7  ส่งเสริม 
และสนับสนุนครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
 

1. ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้พัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
4. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า 

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
การก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. ร้อยละ 90 ของครูมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้พัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
3.ร้อยละ 90 ของครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

มฐ. 7   ตบช.7.1-7.9 
 

 
 

บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
5. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ในการปรับการเรียนการ
สอน 

4. ร้อยละ 90 ของครูใช้
ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
5. ร้อยละ 90 ของครูมี
การวัดและประเมินผล 
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. ร้อยละ 90 ของครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 8. ครูประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาขิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
9. ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 

7. ร้อยละ 90 ของครูมี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ในการปรับการเรียนการ
สอน 
8. ร้อยละ 90 ของครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาขิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9. ร้อยละ 90 ของครู
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

 

 
     กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 8  ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
3. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
3. ผู้บริหารมี
ความสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

มฐ.8   ตบช.8.1-8.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 5. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชนพึงพอใจในผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจในผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

โครงการท่ี 9 ส่งเสริม
และสนับสนุน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

มฐ.9   ตบช.9.1-9.3 
 
 
 

ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 

โครงการท่ี 10  ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
ตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
2. มีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
 
 

มฐ.10   ตบช.10.1-10.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 4. สนับสนุนให้มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

4. สนับสนุนให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. มีการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
6. มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 

โครงการท่ี 11  ส่งเสริม
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

1. ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการ
ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. จัดโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

1. มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
2. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
3. มีการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
4. มีการจัดโครงการ 
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

มฐ. 11   ตบช.11.1-11.4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

โครงการท่ี 12  
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
มีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. ติดตามตรวจสอบ และ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. มีการติดตามตรวจสอบ 

มฐ.12   ตบช.
12.1-12.4 

 ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. น าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา 
5. มีการน าผลการประเมนิคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

โครงการท่ี 13 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

มฐ.13   ตบช.
13.1-13.2 

 

 

 

52 



 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

โครงการท่ี 14  
การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

1. จัดโครงการ กจิกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะด้านวชิาการ 
กีฬา ศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
2. ผลการด าเนนิงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุด้าน
วิชาการ กีฬา ศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

1. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมทีส่่งเสริมใหผู้้เรียน
มีความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ กีฬา ศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
2. ผลการด าเนนิงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุด้าน
วิชาการ กีฬา ศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  อยู่ในระดับดี
มากข้ึนไป 

มฐ.14   ตบช.14.1-14.2 

โครงการท่ี 15 สนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
ด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

1. จัดโครงการ กจิกรรม
ด้านการป้องกนัการใชส้าร
เสพติด กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผลการด าเนนิงาน
กิจกรรมด้านการป้องกนั
การใชส้ารเสพติด กิจกรรม
ด้านลูกเสือ กจิกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บรรลุตามเป้าหมาย 

1. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมด้านการป้องกนั
การใชส้ารเสพติด กิจกรรม
ด้านลูกเสือ กจิกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผลการด าเนนิงาน
กิจกรรมด้านการป้องกนั
การใชส้ารเสพติด กิจกรรม
ด้านลูกเสือ กจิกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 

มฐ.15   ตบช.15.1-15.2 

โครงการท่ี 16   
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไป 

มฐ.16   ตบช.16.1-16.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

โครงการท่ี 17  
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคมอาเซียน 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคมอาเซียน 

1. มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนใน
ประชาคมอาเซียน 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคมอาเซียน
อยู่ในระดับดีมาก 

มฐ.17   ตบช.17.1-17.2 

โครงการท่ี 18 
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 
2. ผลการด าเนินงานการจัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในการ
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
2. ผลการด าเนินงานการจัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในการ
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ    
ดีมากข้ึนไป 

มฐ.18   ตบช.18.1-18.2 

โครงการท่ี 19 
การส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 

1. ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 
2. ผลการด าเนนิงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ อยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 

มฐ.19   ตบช.19.4-19.2 
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ตอนท่ี 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
        1.1   ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 1 ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
มีสุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ และหลี
เล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนสามารถป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ และหลีเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 

มฐ.1   ตบช.1.1-1.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 3  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ 
รอบตัว 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

มฐ. 3   ตบช.3.1-3.4 
 

 
         กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด 
                           อบายมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 2  ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ตระหนัก  รู้คุณค่า   ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนเอือ้อาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ผู้เรียนตระหนัก         
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  

มฐ. 2   ตบช.2.1-2.4 
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          กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 4  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

1. ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
2. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 
 

มฐ. 4   ตบช.4.1-4.4 
 

โครงการท่ี 5  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

มฐ. 5   ตบช.5.1-5.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 6  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ๆ ได้ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพฒันางานงานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีเราสนใจ 

1. ผู้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
งานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีเรา
สนใจ 

มฐ. 6   ตบช. 6.1-6.4 
 

 
        กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 7  ส่งเสริม 
และสนับสนุนครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
 

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
การก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. ร้อยละ 90 ของครูมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้พัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
3.ร้อยละ 90 ของครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

1. ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้พัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
4. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน า 

มฐ. 7   ตบช.7.1-7.9 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 

 
4. ร้อยละ 90 ของครูใช้
ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
5. ร้อยละ 90 ของครูมี
การวัดและประเมินผล 
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. ร้อยละ 90 ของครูให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
7. ร้อยละ 90 ของครูมี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ในการปรับการเรียนการ
สอน 
8. ร้อยละ 90 ของครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาขิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9. ร้อยละ 90 ของครู
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
5. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ในการปรับการเรียนการ
สอน 
8. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาขิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
9. ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
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     กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 8  ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
3. ผู้บริหารมี
ความสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจในผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
3. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
5. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจในผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

มฐ.8   ตบช.8.1-8.6 
 

โครงการท่ี 9 ส่งเสริม
และสนับสนุน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

มฐ.9   ตบช.9.1-9.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

 

โครงการท่ี 10  ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
2. มีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
4. สนับสนุนให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. มีการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
6. มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
ตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
4. สนับสนุนให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

มฐ.10   ตบช.10.1-10.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 11  ส่งเสริม
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

1. มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
2. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
3. มีการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
4. มีการจัดโครงการ 
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

1. ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการ
ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. จัดโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

มฐ. 11   ตบช.11.1-11.4 
 

โครงการท่ี 12  ส่งเสริม
สถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

1. มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. มีการติดตามตรวจสอบ 

1. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. ติดตามตรวจสอบ และ 

มฐ.12   ตบช.12.1-12.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
 ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
6. มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5. น าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท ารายงานประจ าปี
ท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

โครงการท่ี 13 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

1. มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

มฐ.13   ตบช.13.1-13.2 

โครงการท่ี 14  
การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

1. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
2. ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์  อยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป 

1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะด้านวิชาการ 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
2. ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

มฐ.14   ตบช.14.1-14.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 15 สนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
ด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

1. มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมด้านการป้องกัน
การใช้สารเสพติด 
กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
2. ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมด้านการป้องกัน
การใช้สารเสพติด 
กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม บรรลุตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป 

1. จัดโครงการ กิจกรรม
ด้านการป้องกันการใช้สาร
เสพติด กิจกรรมด้าน
ลูกเสือ กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมด้านการป้องกัน
การใช้สารเสพติด 
กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม บรรลุตาม
เป้าหมาย 

มฐ.15   ตบช.15.1-15.2 

โครงการท่ี 16   
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

มฐ.16   ตบช.16.1-16.2 

โครงการท่ี 17  
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1. มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนใน
ประชาคมอาเซียน 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับดีมาก 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคม
อาเซียน 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในประชาคม
อาเซียน 

มฐ.17   ตบช.17.1-17.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการท่ี 18 
การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 90 ของ
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ    
ดีมากขึ้นไป 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

มฐ.18   ตบช.18.1-18.2 

โครงการท่ี 19 
การส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 

1. ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ อยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป 

1. การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 
2. ผลการด าเนินงานการ
จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม 12 ประการ 

มฐ.19   ตบช.19.4-19.2 
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1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ชมรม  
To Be Number One   
โรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 

 

1. เพื่อสร้างความรู้ และ 
ทักษะในการป้องกัน
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ให้รู้เท่าทันพิษภัยของ 
ยาเสพติด     

1. การด าเนินโครงการงาน
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ชมรม   
To Be Number  One   
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา  9  ปี ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  
ผู้ปกครอง  โรงเรียนเครือข่าย
และหน่วยงาน  ภาครัฐและ
นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
จากกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประสบผลส าเร็จในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
2.  ผลปรากฏต่อโรงเรียน 
  2.1 สถานศึกษามีนักเรียนท่ี
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและมีความพึงพอใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี ้
2.2 สถานศึกษามีบุคลากรท่ี
ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่าง
หลากหลายและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
3. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
    3.1 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ 
ต่างประเทศ เช่น ลาว  
อินเดีย  อินโดนีเซีย 

มฐ. 1 ตบช.1.1-1.6 
มฐ. 2 ตบช.2.1-2.4 
มฐ. 6 ตบช.6.1-6.4 
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
        2.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  (5คะแนน)  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 1,750 1,837 95.26 0.5 0.47 5 ดีเย่ียม 

1.2 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 1,781 1,837 96.95 0.5 0.48 5 ดีเย่ียม 

1.3 

ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 1,712 1,837 93.19 1 0.93 5 ดีเย่ียม 

1.4 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 1,697 1,837 92.37 1 0.92 5 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น  1,720 1,837 93.63 1 0.93 5 ดีเย่ียม 

1.6 

สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 1,759 1,837 95.75 1 0.95 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 4.68 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า  (ต่อ) 
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/เอดส์ 
6. โครงการแข่งขันกีฬาหลังเลิกเรียน 
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
8. งานเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
9. งานอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
10. สารวัตรนักเรียน 
11. โครงการถนนสีขาวสวมหมวกนิรภัย 
12. โครงการกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด 
13. งานโทรศัพท์ติดต่อภายใน 
14. งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
15. โครงการฝึกซ้อมดนตรีหลังเลิกเรียน 
16. โครงการฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง – วงดนตรีลูกทุ่ง 
17. โครงการฝึกขับร้องเพลงประสานเสียง 
18. โครงการฝึกฝนขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
19. โครงการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ 
20. โครงการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย พื้นเมือง 
21. โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
22. โครงการแข่งขันวาดภาพ 
23. โครงการฝึกซ้อมการวาดลายเส้น 
24. โครงการฝึกซ้อมทัศนศิลป์ช่วงหลังเลิกเรียน 
 
 
วิธีการพัฒนา 
 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน   
ผลการพัฒนา  

- จากการพัฒนาท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง   มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน    ป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด   อบายมุข   และสภาวะท่ีเสียงต่อความรุนแรง    โรคภัยอุบัติเหตุ     และปัญหา
ทางเพศ   เห็นคุณค่าตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นผู้น า มีความโอบอ้อมอารี 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      มีผลงานท่ีเด่นชัดในการร่วมกิจกรรม  กีฬา   ดนตรี   ศิลปะ   นาฎศิลป์   
ทัศน์ศิลป์   และเกมส์นันทนาการ  

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
- จัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์                 

เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี กีฬา  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์ 
 



69 
 

มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  (5 คะแนน) 

 
 

 
 

 

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 1735 1,837 94.44 2 1.83 5 ดีเย่ียม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 1798 1,837 97.87 1 0.98 5 ดีเย่ียม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 1821 1,837 99.12 1 0.99 5 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 1703 1,837 92.70 1 0.92 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 4.72 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

1. โครงการติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

2. งานท าบัตรนักเรียน 

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

4. กิจกรรมไหว้ครู 
5. งานปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

6. งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

7. งานอบรมคณะกรรมการนักเรียน 

8. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1 – 6 

9. ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

10. งานโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 

11. งานคณะสี 

12. งานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

13. โครงการส่งเสริมการออม 

14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “คนดีศรีขามแก่น” 

15. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
16. โครงการวันเข้าพรรษา 

17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

18. โครงการเขตน่ามองห้องน่าเรียน 

19. กิจกรรม Big Cleaning Day 

20. กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน 

21. ยอดนักออม                                      22. To Be Number One  



70 
 

วิธีการพัฒนา 
1.      จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ 
      โรงเรียน 

2.      มีโครงการท่ีสนองตามมาตรฐานท่ี 2 โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3.      น าสารสนเทศนักเรียนท่ีมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน เพื่อใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

4.      จัดท าโครงการนักเรียนแกนน าในการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

5.      นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี 

6.      พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน 
      ในการดูแลนักเรียนท้ังเรื่องความประพฤติและการเรียน 

ผลการพัฒนา 
              ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนจะจัดท าโครงการ และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                     (5 คะแนน) 

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

3.1 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 
รอบตัว 1,672 1,837 91.02 

 
2 

 
1.82 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

3.2 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 1,690 1,837 92.00 1 0.92 5 ดีเย่ียม 

3.3 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 1,758 1,837 95.70 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.4 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 1,712 1,837 93.20 1 0.93 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5  4.63 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า  
 1. บันทึกรักการอ่าน 
 2. สถิติการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร 
 3. สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ICT และห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



71 
 

ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า (ต่อ)  
 4. สรุปรายงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุด 
 6. ผลงานนักเรียน เช่น รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน เรียงความ ย่อความ เรื่องส้ัน บทประพันธ์ 
หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 
 7. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 
วิธีการพัฒนา 

1.โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร  
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ศูนย์ส่ือเทคโนโลยีและศูนย์อาเซียนศึกษา 

2.ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปี 2558 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในคาบโฮมรูม คาบเรียน และตามกิจกรรม 

ผลการพัฒนา 
           ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม  เมื่อพิจารณารายตัวบ่งช้ีทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียน                        
การสอนมากขึ้น 

 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน 
 รายละเอียดจ านวนนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ปีการศึกษา 2558 

(แยกเปน็ระดับชั้น) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนคน 
พอใช ้

จ านวนคน 
ดี 

จ านวนคน 
ดีมาก 

จ านวนคน 
ดีเยี่ยม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 318 42 229 32 15 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 331 47 220 41 23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 324 34 215 48 27 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 268 26 166 52 24 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 281 24 174 55 28 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 315 37 188 58 32 

รวม 1,837 210 1,192 286 149 
 
1.  ปัจจัย / วิธีการท่ีท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

      ฝ่ายบริหารสนับสนุนอย่างเต็มท่ี และโรงเรียนได้พัฒนาด้าน ICT เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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2.  ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมมาก แต่ละกิจกรรมจึงกระช้ันชิดกันเกินไป และควรมีส่ือเทคโนโลยีไว้บริการ 
ให้เพียงพอกับผู้เรียนทุกคน 

3. จุดท่ีควรพัฒนา นักเรียนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษา และเพิ่มส่ือ 
เทคโนโลยีในทุกห้องเรียน 

4.  แนวทางการพัฒนา จัดอบรมพัฒนาครูให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น และจัดหา 
งบประมาณเพื่อจัดสรรในการติดต้ังส่ือในห้องเรียน 
 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
      อย่างมีสติสมเหตุผล   (5 คะแนน)   

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

4.1 

สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

1,729 1,837 94.12 2 1.88 5 ดีเย่ียม 

4.2 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

1,746 1,837 94.82 1 0.95 5 ดีเย่ียม 

4.3 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1,738 1,837 94.61 1 0.95 5 ดีเย่ียม 

4.4 
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

1,736 1,837 94.50 1 0.95 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 4.73 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการแข่งทักษะทางวิชาการ ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. ส่งเสริมด้านความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และภาษาท่ีสอง 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฒนธรรมวิจัย การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและ                               

การน าเสนอ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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วิธีการพัฒนา 
1. ส ารวจปัญหาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ประชุมวางแผนหาแนวทางแก้ปัญหาในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงาน 
5. ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขส่วนหรือขั้นตอนท่ีมีปัญหา 

 ผลการพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม เมื่อพิจารณารายตัวบ่งช้ีทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดีเย่ียม 
2. ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดและรับรางวัลระดับประเทศในกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หลากหลายกิจกรรม 
3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวดกิจกรรมโครงงานด้านพลังงาน  

ในโครงการต้นกล้าพลังงาน ปีท่ี 9    จากกระทรวงพลังงาน 
4. ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์ในจินตนาการ ในโครงการ 

พลังเล็กเปล่ียนโลก ปี 3   จากบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)  ร่วมกับบริษัท อสมท.จ ากัด(มหาชน) 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้นแบบ

ระดับทอง 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการคิด การตัดสินใจและ     
การแก้ปัญหา และน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากความคิดของตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
วัฒนธรรมวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้         
การส่ือสารและการน าเสนอ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2. จัดกิจกรรม โครงการนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบท่ีครอบคลุม 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟังและดู และส่ือสาร  

โดยใช้การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
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มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (5คะแนน)  

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

5.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 985 1,837 53.62 1 0.54 3 ดี 

5.2 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1798 1,837 97.88 1 0.98 5 ดีเย่ียม 

5.3 
ผลการประเมินการอ่าน                              
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 1803 1,837 98.15 2 1.96 5 ดีเย่ียม 

5.4 
ผลการสอบระดับชาติ  
เป็นไปตามเกณฑ์         

253 631 40.09 1 0.40 2 พอใช้ 

สรุปมาตรฐาน 5 3.88 4 ดีมาก 
 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการติว O-NET 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6. งานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรม  โครงการ และกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรอย่างเหมาะสม มีความหลากหลายตามความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน 
ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  โดยมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนการประเมินตามมาตรฐาน  
ท่ี 5  คิดเป็นคะแนน  3.88  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ              
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  การจัดหน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด                     
การจัดท าแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้านและต่อเนื่อง 
3. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา  ซ่อมแซมและจัดหาเพิ่มเติม 

เสริมศักยภาพการใช้ให้มากขึ้นตามล าดับ 
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มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                   อาชีพสุจริต   (5 คะแนน)  

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียนที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ          
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

6.1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 1,810 1,837 98.53 2 1.97 5 ดีเย่ียม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพฒันางาน และ
ภูมิใจผลงานของตนเอง 1,815 1,837 98.80 1 0.98 5 ดีเย่ียม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1,817 1,837 98.91 1 0.98 5 ดีเย่ียม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 1,812 1,837 98.63 1 0.98 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 4.91 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1.  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
2.  งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3.  งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
4.  งานนิทรรศการ อย.น้อย 
5.  งานแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6.  การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
7.  โครงการส่งเสริมการออม 
8.  นิทรรศการวันสุนทรภู่ 
9.  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
10. งานวันภาษาไทย 
11. งานวันต่อต้านส่ิงเสพติด 
12. งานรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 
13. งานปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ 
14.  งาน To  be number one   

วิธีการพัฒนา 
          -ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการพัฒนา 
          -ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม เมื่อพิจารณารายตัวบ่งช้ีทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          -จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
 
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)       

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

7.1 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 136 140 97.14 1 0.97 5 ดีเย่ียม 

7.2 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน   140 140 100 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.3 
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 138 140 98.57 2 1.97 5 ดีเย่ียม 

7.4 
ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 126 140 90.00 1 0.90 5 ดีเย่ียม 

7.5 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 140 140 100 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.6 
ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 140 140 100 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.7 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 113 140 80.71 1 0.81 4 ดีมาก 

7.8 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 140 140 100 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.9 
ครจูัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม 
ความสามารถ 140 140 100 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 10 9.65 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ต่อ) 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
          1.  การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะ 
             อันพึงประสงค์ 
          2.  การอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแบบพหุปัญญา 
          3.  การออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
          4.  การนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
          5.  การประกวดส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู ้
          6.  การรายงานการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          7.  การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย                            
              ความเสมอภาค 
          8.  การประกวดแฟ้มสะสมผลงานครู 
          9.  การจัดอบรมครูในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
         10.  การเชิดชูครูดีศรีขามแก่น 
         11.  การส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา 
         12.  การศึกษาดูงานของครูท้ังโรงเรียน 
 
วิธีการพัฒนา 
 1.  วางแผนพัฒนาครูตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของ
โรงเรียน 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนครูก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้าประชุมปฏิบัติการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 6.  เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการเป็นวิทยากรการอบรม ประชุมสัมมนาของบุคลากร 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการให้ครูสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                       
รับการประเมิน 
 8.  เผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้า  ผลงานวิจัย  ผลงานประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียนต่อวงการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 9. เชิดชูเกียรติบุคลากรให้เป็นบุคลากรดีเด่นทางวิชาชีพ 
ผลการพัฒนา 
 1.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
 3.  ครูมีผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ท าให้ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถ หรือช่วยเหลือด้านท่ี
ด้อยในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 4.  ครูออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนครบทุกคน  ท าให้รู้จักผู้เรียนทุกคน สามารถส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาได้
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
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 5.  ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 6.  ครูมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้ 
 7.  ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายในทุกรายวิชา 
 8.  ครูมีการให้น าแนะน าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้เรียน 
 9.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 10.  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
          2.  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ ICT  ในการจัดการเรียนรู้และเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
          3.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                   (10 คะแนน)      

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวนครู
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  
5 1 1 5 ดีเย่ียม 

8.2 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 

8.3 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  
5 2 2 5 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบรหิารการจัดการศึกษา 

  
5 1 1 5 ดีเย่ียม 

8.6 
ผู้บริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 10 10 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนด้วยระบบ PDCA 
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
5. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
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วิธีการพัฒนา 

1. ก าหนดวิสัยทศัน ์เป้าหมายคุณภาพของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
3. ก ากับ ติดตาม ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ผลการพัฒนา  
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ผู้บริหารมีความสามารถในการแสดงทศิทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
3. ผู้บริหารมีการคิดริเริ่ม  เทคนคิ  วิธีการใหม่ๆ  มาใชใ้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระตุ้นครูและ

บุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ร้อยละ  80  ข้ึนไป                         

ของจ านวนโครงการ/ กจิกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยประกอบด้วยครู  ผู้เรียน  

ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ   ใหค้วามคิดเห็น
และข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถให้ค าแนะน า  ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศกึษาอืน่ๆได้ 

6. มีการเสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสนิใจ  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน   และด าเนินการติดตามตรวจสอบ  และปรับปรุงพัฒนา  โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน  หรือผลการวิจัย                  
ในการบริหารจัดการศึกษา   ร้อยละ  80  ข้ึนไปของจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

7. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจครอบคลุมงานทัง้ 4 กลุ่มงาน 

8. ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  80  มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา                    
ทั้ง 4  กลุ่มงาน 

9. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวชิาการ  ประกอบการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การสร้างพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้              
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า  (ต่อ) 
6. บันทึกการประชุม  ค าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู 
7. สมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ ของโรงเรียน 
8. แฟ้มสะสมงานของครู / ผู้บริหารสถานศึกษา 
9. แฟ้มประกาศนียบัตร / รางวัลต่างๆ 
10. หนังสือติดต่อประสานงาน  สถิติการ ใช้ห้องสมุด  สถิติการยืมหนังสือ วารสาร  รายงานการวิจัย 
11. แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร   
12. การนิเทศติดตามก ากับติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการ 
13. งานชุมชนสัมพันธ์ 
14. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
15. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ 
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10. ผู้บริหารเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ  ประเมินและน าผลการ
ประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีสามารถให้ค าแนะน า  ช้ีแนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอื่นๆ ได้ ตามความสามารถท้ังในและนอกเวลาท าการ 
 11. ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท าสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดในการบริหารงานวิชาการและการบริหารจัดการ 
2. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ                    
                      เกิดประสิทธิผล  (10 คะแนน) 

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

9.1 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏบิัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

  
2 2 2 5 ดีเย่ียม 

9.2 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  

1 1 1 5 ดีเย่ียม 

9.3 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  
2 2 2 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 5 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 

1. งานชุมชนสัมพันธ ์
2. งานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กร 
3. จัดหาวิทยากรท้องถิ่น 
4. งานระดมทุนการศึกษา 
5. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขามแก่นนคร 
6. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. งานมูลนิธิขามแก่นนคร 
8. โครงการเพชรภาษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
วิธีการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนร่วมกันก าหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น 
2. โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2  ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
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3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะ
กรรมมูลนิธิขามแก่นนครเป็นอย่างดี และได้แนวทางในการร่วมวางแผนการจัดท าระดมทุนการศึกษาเพื่อ
นักเรียน 

5. การจัดประชุมองค์กรภาคี 4 ฝ่าย เพื่อให้ค าแนะน าร่วมแก้ไขพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น
สอดคล้องกับความต้องท้องถิ่นมากขึ้น 

ผลการพัฒนา 
1. นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและมีความพึงพอใจกับการบริหารโรงเรียน 
2. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจและช่ืนชมจากผู้ปกครองและชุมชน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะมาช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
2. ให้คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนครมีส่วนร่วมในการระดมทุนทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

ในด้านบริเวณอาคารสถานท่ี 
 
มาตรฐานที่ 10    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       (10 คะแนน)       

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวนครู
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

10.1 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

  
4 2 1.6 4 ดีมาก 

10.2 
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 

10.3 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ    ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 

10.4 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  

5 1 0.8 5 ดีเย่ียม 

10.5 
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรงุการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

  

3 2 1.2 3 ดี 

10.6 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 10 9.20 5 ดีเย่ียม 



82 
 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. ประเมินการใช้หลักสูตร 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
4. นิเทศภายใน 
5. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการพฒันา 
   1.ประเมินทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2. นักเรียนเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมได้ตามความสนใจโดยจัดเตรียมวิชาเพิ่มเติมไว้อย่างหลากหลาย 
   3. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีนิเทศภายใน 
   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผลการพัฒนา 
    1. ได้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
    2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
    3. นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
    1.  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
   2.  มีการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาส่งเสริมให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
  
มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ    (10 คะแนน)   

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

11.1 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  

3.5 4 3.5 4 ดีมาก 

11.2 
จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

  

3 3 3 5 ดีเย่ียม 

11.3 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

  

3 3 3 5 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 10 9.50 5 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. ห้องปฏิบัติการทันสมัย 
2. การปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ 
3. การพัฒนาเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. กิจกรรมด้วยรักและห่วงใยใส่ใจดูแลน้อง 
5. กีฬาภายใน 
6. กีฬาภายนอก 
7. กีฬาน้องใหม่ 
8. อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน 
9. กีฬาหลังเลิกเรียน 
10. งานธนาคารโรงเรียน 
11. งานโภชนาการ 
12. งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 
13. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
14. โครงการห้องสมุดของเรา 

 
วิธีการพัฒนา  

1. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
2. ด าเนินการจ้างแม่บ้านดูแลความสะอาดและอ านวยความสะดวกในแต่ละอาคาร 
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนตามโครงการเขตน่ามองห้องน่าเรียน 
4. จัดอบรมหรือกิจกรรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
5. มีห้องสมุด ICT ท่ีทันสมัยเพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชุมชน 
6. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการพร้อมส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยบริการนักเรียน 

ผลการพัฒนา 
งานโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีอยู่แล้วให้ต่อเนื่องและพัฒนาน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัย 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                   (5 คะแนน)  

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   5 1 1 5 ดีเย่ียม 

12.2 

จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง่
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 

12.3 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 

12.4 
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

4 0.5 0.4 4 ดีมาก 

12.5 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  

4 0.5 0.4 4 ดีมาก 

12.6 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

  
4 1 0.8 4 ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน 5 4.60 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร  ปีการศึกษา 2558 
2. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 
3. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558 
5. แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร  ปีการศึกษา 2558 
6. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
7. แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (2559-2562) 
8. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
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วิธีการพัฒนา 
    1. จัดท าโครงการพัฒนามาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี  
        ก าหนดในกฎกระทรวง 
    2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    3. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
    4. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ผลการพัฒนา 
      สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ปีการศึกษา 2558  
โดยสรุปท้ัง 6 ตัวบ่งช้ี  คะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.6   มีระดับคุณภาพดีเย่ียม  มีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพดีเย่ียม  
ได้แก่   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่  ติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     1.  พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักอิทธิบาท 4  
     2.  วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553  ในองค์ประกอบ                                       
ท่ี  5 , 6 , 7 , 8 
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ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   (10 คะแนน) 

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียนที่

อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

13.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

4 5 4 4 ดีมาก 

13.2 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  

5 5 5 5 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 10 9 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 
2. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด ICT และห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
4. หนังสือราชการขอใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

วิธีการพฒันา 
            โรงเรียนมีการสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง    อาทิเช่น     ธนาคารโรงเรียน 
ห้องสมุด ICT    ศูนย์อาเซียนศึกษา      ห้องจริยธรรม เขตน่ามองมองน่าเรียน ห้องแนะแนว  โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย การติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย   มีการจัด        
การเรียนรู้ท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
 

ผลการพัฒนา 
             นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ทันสมัย สะดวกในการใช้งาน สนับสนุน และส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
                     (10 คะแนน)  

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

14.1 
จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

  

5 3 3 5 ดีเย่ียม 

14.2 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะด้านวิชาการ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 5 5 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพฒันาสถานศึกษา ให้บรรลุ เป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น ดังนี ้
     1. กิจกรรมค่ายวิชาการสังคมศึกษา 
     2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ 
     4. กิจกรรมกีฬาภายใน 
     5. กิจกรรมกีฬาภายนอก 
     6. กิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน 
     7. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 
     8. กิจกรรมเพชรน้ างามขามแก่นนคร 
     9. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    10. กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนน าไอซีที 
    11. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ( O-NET) ม.3,ม.6 
    12. กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีขามแก่น-สาธิต ม.ดินแดง 
 

วิธีการพัฒนา  
            โรงเรียนมีการประชุมวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้นให้มีความรู้ทักษะด้านวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน 
ทักษะด้าน ICT  ส่งเสริมศักยภาพด้าน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬาท้ังภายในและภายนอก 
 

ผลการพัฒนา  
            นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมี 
ความพึงพอใจ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 14 ในระดับดีเย่ียม  
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แนวทางการพัฒนา  
          โรงเรียนด าเนินการกิจกรรม โครงการอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและมีทักษะ ด้านวิชาการ ICT   
ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์  กีฬา 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15   การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ 
      ส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสูงขึน้   (5 คะแนน)  

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

15.1 

1. มีการจัดโครงการ กิจกรรมด้าน
การป้องกันการใช้สารเสพติด 
กิจกรรมด้านลูกเสือ กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

5 3 3 5 ดีเย่ียม 

15.2 

2. ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการ
ป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรม
ด้านลูกเสือ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บรรลุตามเป้าหมาย อยู่
ในระดับดีมากข้ึนไป 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 5 5 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการตลาดนัดพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. โครงการสอนเสริมเพ่ิมเติม 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอ่านเขียนเรียนรู้ 
5. โครงการปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 
6. โครงการคนดีศรีขามแก่น 
7. โครงการร่วมพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
8. ติวเข้ม O-Net, A-Net, LAS 
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ  
10. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ 
11. ประกวดสื่อนวัตกรรม 
12. งานนิเทศภายใน 
13. โครงการเชิดชคูรคูุณภาพ (ครูดีศรีขามแก่น) 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ 
15. โครงการสง่เสริมกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
17. โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
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วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน ปฎิงาน/โครงการ ให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
ผลการพัฒนา 
 การด าเนินงาน/โครงการ มีการสรุปเป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทุกงาน /โครงการ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินงาน/โครงการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ควรมีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นระบบ และการด าเนินงานให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
 

มาตรฐานด้านที่สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ 16  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       (5 คะแนน)   

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

16.1 
มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  
5 3  5 ดีเย่ียม 

16.2 

ผลการด าเนินงานการจัด
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  

4 2  4 ดีมาก 
สรุปมาตรฐาน 5  5  

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
1. จัดการเรียนการสอนสาระสากล การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study) 
2. จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2 และภาษาอาเซียน 
 
วิธีการพัฒนา 
1.จัดการเรียนการสอนสาระสากล การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study: IS 1-3) 
2. จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
ผลการพัฒนา 
    นักเรียนมีคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นั่นคือ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 17    การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพือ่การพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคม
    อาเซียน (5 คะแนน)   

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

17.1 

การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  

4 3 2.4 4 ดีมาก 

17.2 

ผลการด าเนินงานการจัด
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

  

4 2 1.6 4 ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน 5 4 4 ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
 1. โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดห้องศูนย์อาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบริการครู
นักเรียน ท าและจัดแสดงส่ือ นิทรรศการในห้องศูนย์อาเซียน และจัดป้ายนิเทศบริเวณห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
              2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา ในรายวิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
              3. โครงการ“KKN One Day English camp: Moving towards AEC 2015” 
              4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมนาฎศิลป์ กิจกรรมวันอาเซียน 
 
 
วิธีการพัฒนา 

 1. การประชุมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนเตรียมงานและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 2. กับติดตาม นิเทศ ประเมิน และสรุปรายงาน 

ผลการพัฒนา 
 1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งช้ีการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดีมาก 
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 2. มีห้องศูนย์อาเซียนศึกษา และแหล่งเรียนเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อบริการนักเรียนในทุกระดับช้ัน 
 3. มีบรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน 
 4. นักเรียนมีความกระตือรือรน้และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียน 
 5. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาประชาคมอาเซียน 
 6. มีบทเรียน E-Learning อาเซียนศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้าน AEC  
                  ทุกกลุ่มสาระวิชา 
 2. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการท่ีนักเรียนริเริ่มสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 18   การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพือ่การพัฒนาผู้เรียนในการน า 
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต (5คะแนน )   

ที่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

18.1 

การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพ ียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

  

5 3 3 5 ดีเย่ียม 

18.2 

ผลการด าเนินงานการจัดการจัด
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

  

4 2 1.6 
 
4 ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน 5 4.60 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
          1. การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ 
             เศรษฐกิจพอเพียง  
          2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียงโดยใช้ S.P. Model 
          4. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า (ต่อ) 
          5. โครงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
             ห่างไกลส่ิงเสพติด อบายมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             -  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “คนดีศรีขามแก่น”       -  ออมวันนี้มั่งมีวนัหน้า 
             -  สัปดาห์แห่งการอออม                                    -  ยอดนักออม                                                   
             -  ค่ายแกนน ารักษ์ส่ิงแวดล้อม                             -  อบรมชีววิถีเพื่อสุขภาวะอย่างเพียงพอ 
             -  เฝ้าระวังแหล่งน้ าด้วยวิธีการตรวจวัดหน้าดิน         -  ศิลปะดนตรีเพื่อส่ิงแวดล้อม 
             -  ค่ายเครือข่ายรักษ์สายน้ า                                -  ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ 

-  สวนสมุนไพรในโรงเรียน        -  ส ารวจแหล่งน้ าในท้องถิ่น 
-  ธรรมดายาตราเพื่อส่ิงแวดล้อมเมืองขอนแก่น      -  เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
-  TO BE NUMBER ONE        -  ป้องกันยาเสพติด ลดอุบัติเหตุ 
-  หารายได้ระหว่างเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   -  สานสายใยใส่ใจศิษย์  
-  ประกวดโครงงานคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง          -  ส่งเสริมรักการอ่าน 

 
 
วิธีการพัฒนา 
 1.  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับ                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เปิดโอกาสให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณลักษณะของผู้เรียนให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  และมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 4.  ก ากับติดตามการขับเคล่ือนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษา
พอเพียง  
ผลการพัฒนา 
 1.  โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูทุกคน  โดยเน้นรูปแบบ S.P. Model 
 2.  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาท่ีสอน 
 3.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านความพอเพียง 
 4.  คณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.  กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้มีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียน 
 6.  ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  พัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนเพื่อให้ความรูแ้ละข้อคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากร  โดยการจัดป้ายนิเทศปิดตามอาคารเรียน 
 2.  ส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 19   การส่งเสริม สนับสนุน เพือ่พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ                
                     (5 คะแนน)   

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

19.1 

การจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม  12 ประการ           

  

3 3 3 3.0 ดีเย่ียม 

19.2 

ผลการด าเนินงานการ
จัดการจัดโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ค่านิยม  12 ประการ              

  

2 2 2 2.0 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 5 5 5.0 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนท า 
              1. โครงการบริจาคโลหิต 
              2. TO BE NUMBER ONE 
              3. กิจกรรมท าบุญทุกวันพระในช่วงวันส าคัญทางพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)  
วิธีการพัฒนา 
 1. พัฒนานกัเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี  มีคา่นิยมหลัก 12 ประการ  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อืน่  รูจ้ักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
และมีทักษะการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ 
การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและคา่นิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างสรา้งสรรค์และมีประสทิธิภาพ 
ผลการพัฒนา 
 1. นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนรูสู้งข้ึน มทีักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข โดยยึดแนวทางการปฎิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนสามารถจัดกจิกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตผูเ้รียน และ 
ค่านิยม 12 ประการได้อย่างสร้างสรรค ์
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
         1. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับการพฒันาทักษะชีวิต และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การจัดกจิกรรม การเรียนรู้   
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน คา่นิยมหลกั 12 ประการ 
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3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
       3.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ 
     มีสุนทรียภาพ          
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
      ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 1,750 1,837 95.26 0.5 0.47 5 ดีเย่ียม 
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
      ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,781 1,837 96.95 0.5 0.48 5 ดีเย่ียม 
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
      หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
      ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
      ทางเพศ 1,712 1,837 93.19 1 0.93 5 ดีเย่ียม 
1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
      กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1,697 1,837 92.37 1 0.92 5 ดีเย่ียม 
1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ 
      ผู้อื่น  1,720 1,837 93.63 1 0.93 5 ดีเย่ียม 
1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
      ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
      ตามจินตนาการ 1,759 1,837 95.75 1 0.95 5 ดีเย่ียม 
        
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  
     จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์          
2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร 1735 1,837 94.44 2 1.83 5 ดีเย่ียม 
2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
         พระคุณ 1798 1,837 97.87 1 0.98 5 ดีเย่ียม 
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง 1821 1,837 99.12 1 0.99 5 ดีเย่ียม 

2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
      พัฒนาสิ่งแวดล้อม 1703 1,837 92.70 1 0.92 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
      แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ 
     เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง        
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย 
      ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
      ต่างๆ รอบตัว 1,672 1,837 91.02 

 
2 

 
1.82 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และ 
         ต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 1,690 1,837 92.00 1 0.92 5 ดีเย่ียม 
3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 1,758 1,837 95.70 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ 
      ผลงาน 1,712 1,837 93.20 1 0.93 5 ดีเย่ียม 
        
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
     คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
    ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสติสมเหตุผล        
4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ 
      ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
      ตามความคิดของตนเอง 1,729 1,837 94.12 2 1.88 5 ดีเย่ียม 
4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา  
      หรือวิธีการของตนเอง 1,746 1,837 94.82 1 0.95 5 ดีเย่ียม 
4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
      แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1,738 1,837 94.61 1 0.95 5 ดีเย่ียม 
4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค ์
      ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1,736 1,837 94.50 1 0.95 5 ดีเย่ียม 
        

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และ 
     ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

       

5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
      เป็นไปตามเกณฑ์ 985 1,837 53.62 1 0.54 3 ดี 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
      ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1798 1,837 97.88 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  
      และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 1803 1,837 98.15 2 1.96 5 ดีเยี่ยม 

5.4  ผลการสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์         253 631 40.09 1 0.40 2 พอใช ้
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
      ท างาน รักการท างาน สามารถ 
      ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 
      มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต         
6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการ 
      จนส าเร็จ 1,810 1,837 98.53 2 1.97 5 ดีเย่ียม 
6.2  ท างานอย่างมีความสุข   มุ่งมั่นพัฒนางาน  
      และภูมิใจผลงานของตนเอง 1,815 1,837 98.80 1 0.98 5 ดีเย่ียม 
6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1,817 1,837 98.91 1 0.98 5 ดีเย่ียม 
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ 
      หาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 1,812 1,837 98.63 1 0.98 5 ดีเย่ียม 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัด 
            การศึกษา        

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม 
    บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล        
7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
      ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
      สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 136 140 97.14 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
      และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
      เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   140 140 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ 
      ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
       พัฒนาการทางสติปัญญา 138 140 98.57 2 1.97 5 ดีเยี่ยม 
7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก 
      กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
         มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 126 140 90.00 1 0.90 5 ดีเยี่ยม 
7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
      การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
      ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 140 140 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 
      ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
         คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 140 140 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
       เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
       ในการปรับการสอน 113 140 80.71 1 0.81 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
       และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 140 140 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
7.9  ครจูัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ 
       มอบหมายเต็มเวลาเต็ม ความสามารถ 140 140 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

        

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
    บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล        

8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
       ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  
5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
       มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน 
       วิชาการและการจัดการ 

  

5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.3  ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการ 
       การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี  
       ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  

5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.4  ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
          ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  
5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
       ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  
5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.6  ผู้บริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทาง 
       วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
       เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  

5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

        

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  
          และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
          บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
          และเกิดประสิทธิผล 

  

     
9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ 
         ตามที่ระเบียบก าหนด 

  
2 2 2 5 ดีเย่ียม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล  
          และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
         ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  

1 1 1 5 ดีเย่ียม 
9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
         ในการพัฒนาสถานศึกษา 

  
2 2 2 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
         กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
        คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  

     
10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
        สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

  
4 2 1.6 4 ดีมาก 

10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ 
        ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
        ความสามารถและความสนใจ 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 
10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ 
        ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ     
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 
10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู ้
        ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
        ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  

5 1 0.8 5 ดีเย่ียม 
10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ  
        และน าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอน 
        อย่างสม่ าเสมอ 

  

3 2 1.2 3 ดี 
10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 
        ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
        ทุกคน 

  

5 2 2 5 ดีเย่ียม 

        

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัด 
        สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
        ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

     
11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
        มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
        ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ 
           ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ 
        ส าหรับผู้เรียน 

  

3.5 4 3.5 4 ดีมาก 
11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพ 
        อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

  
3 3 3 5 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน 
         เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ 
         แบบมีส่วนร่วม 

  

3 3 3 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการ 
     ประกันคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
     กฎกระทรวง 

  

     

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   5 1 1 5 ดีเย่ียม 
12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
        การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
        พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
        ของสถานศึกษา 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 
12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช ้
        สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  

5 1 1 5 ดีเย่ียม 
12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
        ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
        สถานศึกษา 

  

4 0.5 0.4 4 ดีมาก 
12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
        และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  

4 0.5 0.4 4 ดีมาก 
12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
        การประเมินคุณภาพภายใน 

  
4 1 0.8 4 ดีมาก 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้าง 
            สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
     

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง  
        ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น 
        สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

     

13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

4 5 4 4 ดีมาก 
13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  

5 5 5 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ 
              สถานศึกษา 

  
     

มาตรฐานที่14  การพัฒนาสถานศึกษา 
        ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   
        ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

  

     
14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมใหผู้้เรียน 
        มีความรู้และทักษะด้านวิชาการ กีฬา  
        ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

  

5 3 3 5 ดีเยี่ยม 
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนม ี
        ความรู้และทักษะด้านวิชาการ กีฬา  
        ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

  

5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเริม        

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตาม 
        นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
        ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ 
        ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
        คุณภาพสูงขึ้น  

  

     
15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ 
        ตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น ตาม 
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  

5 3 3 5 ดีเย่ียม 
15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตาม เป้าหมาย 
        และพัฒนาดีข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 

  
5 2 2 5 ดีเย่ียม 

        

ค่าเฉล่ียรวม    100 94.50 5 ดีเย่ียม 

 
สรุปภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้   94.50 
ระดับคุณภาพ ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  ระดับ  4  /    ระดับ  5 
         (ปรับปรุง)        (พอใช้)                (ดี)           (ดีมาก)            (ดีเย่ียม) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 6  มาตรฐานที่สถานศึกษา 
            ก าหนด 

  
     

มาตรฐานที่ 16  การส่งเสริม สนับสนุน 
      การจัดการเรียนการสอนตาม 
      หลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  
     

16.1  มีการจัดการเรียนการสอนตาม 
        หลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  
5 3  5 ดีเย่ียม 

16.2  ผลการด าเนินงานการจัดโครงการ 
        ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
        การสอนตามหลักการโรงเรียน 
        มาตรฐานสากล 

  

4 2  4 ดีมาก 

        

มาตรฐานที่ 17    การส่งเสริม  
      สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
      เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู ่
      ประชาคมอาเซียน 

  

     

17.1  การจัดโครงการสง่เสริม สนับสนุนการ 
        จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนา 
        ผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  

4 3 2.4 4 ดีมาก 
17.2  ผลการด าเนินงานการจัดโครงการ 
        ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน 
        การสอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ 
        ประชาคมอาเซียน 

  

4 2 1.6 4 ดีมาก 
        

มาตรฐานที่ 18 การส่งเสริม สนับสนุน 
        การจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
        การพัฒนาผู้เรียนในการน า 
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิต  

  

     

18.1  การจัดโครงการสง่เสริม สนับสนุน 
        การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ 
        พัฒนาผู้เรียนในการน าหลักปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพ ียงไปใช้ในการด าเนิน 
        ชีวิต 

  

5 3 3 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

18.2  ผลการด าเนินงานการจัดการจัด 
        โครงการสง่เสริม สนับสนุนการ 
       จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนา 
       ผู้เรียนในการน าหลักปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพ ียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

  

4 2 1.6 4 ดีเย่ียม 

        

มาตรฐานที่ 19  การส่งเสริม สนับสนุน  
      เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
      ตามคุณลักษณะค่านิยม  
      12 ประการ             

  

     
19.1  การจัดโครงการสง่เสริม  
        สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
         คุณภาพตามคุณลักษณะค่านิยม   
         12 ประการ           

  

3 3 3 3.0 ดีเย่ียม 
19.2  ผลการด าเนินงานการจัดการ 
        จัดโครงการสง่เสริม  
        สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
         คุณภาพตามคุณลักษณะค่านิยม   
         12 ประการ              

  

2 2 2 2.0 ดีเย่ียม 
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4. ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แยกรายชั้นต้ังแต่ ม.1-ม.6)   ปีการศึกษา 2558  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 670 128 81 122 80 88 43 97 30 2.54 331 49.48 

คณิตศาสตร ์ 643 68 45 48 93 96 77 155 6 2.16 161 27.38 

วิทยาศาสตร์ 482 66 48 52 49 85 60 94 14 2.27 166 35.47 

สังคมศึกษา 960 280 64 138 92 150 74 147 15 2.65 482 50.21 

สุขศึกษาฯ 641 371 96 78 53 27 5 3 1 3.55 545 85.96 

ศิลปะ 671 130 68 117 85 101 76 88 5 2.58 315 47.01 

การงานอาชีพฯ 385 106 67 110 41 45 5 5 5 3.11 283 73.70 
ภาษาต่างประเทศ 996 72 66 95 150 266 144 176 26 2.11 233 23.42 

รวม 5448 1221 535 760 643 858 484 765 102 2.58 2516 46.87 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 661 121 49 166 98 104 48 29 38 2.61 336 51.45 

คณิตศาสตร ์ 626 40 45 70 70 173 61 86 11 2.21 155 27.88 

วิทยาศาสตร์ 438 99 62 59 43 60 28 41 9 2.74 220 54.86 

สังคมศึกษา 932 259 81 95 90 109 75 199 24 2.53 435 46.67 

สุขศึกษาฯ 627 251 98 107 79 46 18 10 14 3.20 456 73.19 

ศิลปะ 661 55 32 91 79 113 74 155 41 2.02 178 27.81 

การงานอาชีพฯ 396 147 60 81 59 26 5 14 3 3.19 288 72.91 

ภาษาต่างประเทศ 659 167 65 96 104 82 38 74 32 2.64 328 49.85 

รวม 5000 1139 492 765 622 713 347 608 172 2.61 2396 49.32 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 748 119 90 124 89 88 65 108 55 2.39 333 45.12 

คณิตศาสตร ์ 688 93 73 102 68 104 65 149 7 2.36 268 40.54 
วิทยาศาสตร์ 408 32 38 51 52 96 77 49 8 2.23 121 30.02 

สังคมศึกษา 1033 218 89 134 91 126 65 253 48 2.36 441 43.07 

สุขศึกษาฯ 677 320 84 102 54 63 20 30 3 3.26 506 74.85 

ศิลปะ 719 65 71 127 130 100 59 117 34 2.30 263 37.41 

การงานอาชีพฯ 524 193 106 99 59 40 15 7 3 3.25 398 76.25 
ภาษาต่างประเทศ 685 129 56 78 113 113 74 109 13 2.44 263 38.39 

IS 343 105 32 72 73 40 6 13 2 3.01 209 60.93 

รวม 5825 1274 639 889 729 770 446 835 173 2.58 2802 48.69 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 389 74 58 57 52 43 30 43 26 2.54 189 49.35 

คณิตศาสตร ์ 649 86 49 107 50 56 71 185 45 2.10 242 37.29 

วิทยาศาสตร์ 391 68 49 68 48 53 47 44 6 2.58 185 48.30 

สังคมศึกษา 975 287 92 135 78 86 70 165 40 2.64 514 53.93 

สุขศึกษาฯ 641 340 71 98 49 49 17 16 1 3.38 509 79.41 

ศิลปะ 686 365 21 70 92 86 26 13 13 3.20 456 66.47 

การงานอาชีพฯ 503 192 68 90 68 38 23 18 6 3.13 350 69.58 

ภาษาต่างประเทศ 986 112 75 136 150 200 131 136 35 2.28 323 33.13 

IS 330 63 21 78 60 66 22 11 9 2.68 162 49.09 

รวม 5550 1587 504 839 647 677 437 631 181 2.71 2930 53.24 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 651 142 100 142 94 78 52 42 1 2.85 384 58.99 

คณิตศาสตร ์ 652 122 101 115 109 107 58 37 3 2.76 338 51.84 
วิทยาศาสตร์ 326 45 35 52 70 48 40 33 1 2.54 132 40.74 

สังคมศึกษา 1303 420 140 159 155 178 73 173 5 2.82 719 55.18 

สุขศึกษาฯ 652 105 173 214 82 41 28 9 0 3.08 492 75.46 

ศิลปะ 652 273 80 96 82 79 24 18 0 3.19 449 68.87 

การงานอาชีพฯ 652 360 106 76 70 19 8 12 1 3.49 542 83.13 
ภาษาต่างประเทศ 652 225 108 77 68 66 52 55 1 2.98 410 62.88 

รวม 5540 1692 843 931 730 616 335 379 12 2.97 3466 62.59 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 324 67 37 57 46 41 27 32 13 2.62 161 50.31 

คณิตศาสตร ์ 647 81 74 82 115 156 76 57 5 2.48 237 36.69 

วิทยาศาสตร์ 324 30 27 44 55 70 33 53 3 2.31 101 32.06 

สังคมศึกษา 1263 474 140 161 95 125 51 205 12 2.88 775 61.36 

สุขศึกษาฯ 646 426 103 47 39 17 6 8 0 3.64 576 89.16 

ศิลปะ 648 338 70 87 42 58 25 25 3 3.30 495 76.39 

การงานอาชีพฯ 648 352 88 92 41 31 15 24 1 3.42 532 82.61 

ภาษาต่างประเทศ 969 352 118 145 106 91 55 95 7 2.97 615 63.47 

รวม 5469 2120 657 715 539 589 288 499 44 3.01 3492 64.06 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 
ขึ้นไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 390 94 42 66 47 56 28 40 3 2.75 202 53.72 

คณิตศาสตร ์ 482 53 34 49 74 90 84 92 4 2.21 136 28.33 
วิทยาศาสตร์ 906 118 118 168 153 175 97 68 1 2.60 404 44.99 

สังคมศึกษา 1082 323 104 201 170 130 77 63 5 2.91 628 58.53 

สุขศึกษาฯ 585 284 51 80 69 63 14 13 11 3.23 415 70.94 

ศิลปะ 302 49 71 110 49 10 0 12 1 3.08 230 76.16 

การงานอาชีพฯ 213 62 48 45 20 27 4 2 5 3.11 155 72.77 
ภาษาต่างประเทศ 969 216 129 137 133 102 65 156 28 2.61 482 49.90 

รวม 4929 1199 597 856 715 653 369 446 58 2.77 2652 54.20 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 464 31 31 75 61 80 46 107 10 2.15 137 31.07 

คณิตศาสตร ์ 464 49 16 32 52 85 113 106 4 2.02 97 21.23 

วิทยาศาสตร์ 783 83 70 128 175 165 83 56 4 2.50 281 36.78 

สังคมศึกษา 963 286 147 176 111 71 54 79 17 2.94 609 64.72 

สุขศึกษาฯ 553 292 103 78 27 27 9 8 8 3.45 473 85.69 

ศิลปะ 291 120 35 47 22 14 7 24 9 3.10 202 72.66 

การงานอาชีพฯ 269 190 28 21 11 12 0 0 0 3.71 239 91.22 

ภาษาต่างประเทศ 759 103 99 161 128 104 60 62 12 2.64 363 49.79 

รวม 4546 1154 529 718 587 558 372 442 64 2.76 2401 54.27 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 371 88 56 70 71 36 23 25 2 2.88 214 57.68 

คณิตศาสตร ์ 490 98 53 79 89 97 34 32 7 2.69 230 47.03 
วิทยาศาสตร์ 692 81 98 158 105 132 53 59 5 2.61 337 48.77 

สังคมศึกษา 921 279 88 149 129 125 62 86 2 2.85 516 56.09 

สุขศึกษาฯ 598 157 94 93 90 55 46 56 6 2.84 344 57.62 

ศิลปะ 371 303 20 11 0 8 24 4 0 3.71 334 90.27 
การงานอาชีพฯ 287 163 56 36 17 11 2 2 0 3.57 255 88.85 

ภาษาต่างประเทศ 742 129 96 124 148 108 71 61 3 2.67 349 47.16 

IS 287 46 51 38 16 10 22 83 1 2.44 135 50.56 

รวม 4759 1344 612 758 665 582 337 408 26 2.86 2714 57.35 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 361 152 40 61 36 30 27 13 0 3.16 253 70.47 

คณิตศาสตร ์ 479 84 48 83 90 81 48 35 10 2.60 215 44.89 

วิทยาศาสตร์ 681 84 56 99 131 143 69 79 13 2.41 239 35.46 

สังคมศึกษา 898 258 86 136 159 157 65 26 4 2.89 480 53.87 

สุขศึกษาฯ 586 331 85 58 51 27 8 21 1 3.45 474 81.44 

ศิลปะ 305 150 40 46 24 18 10 15 2 3.29 236 77.38 

การงานอาชีพฯ 161 66 26 20 18 17 7 6 0 3.19 112 70.00 

ภาษาต่างประเทศ 899 347 137 107 87 80 48 79 9 3.04 591 66.11 

IS 281 84 44 61 26 14 4 19 0 3.14 189 75.00 

รวม 4651 1556 562 671 622 567 286 293 39 2.96 2789 60.68 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 719 175 142 166 102 74 21 28 4 3.03 483 67.84 

คณิตศาสตร ์ 544 41 42 62 88 61 78 163 0 2.09 145 27.10 
วิทยาศาสตร์ 772 162 129 148 139 62 49 69 9 2.81 439 57.24 

สังคมศึกษา 762 273 120 146 94 67 22 28 6 3.15 539 71.30 

สุขศึกษาฯ 653 521 57 33 16 14 5 2 5 3.77 611 93.57 

ศิลปะ 357 151 84 58 27 7 11 17 2 3.32 293 82.07 
การงานอาชีพฯ 493 307 49 47 34 26 10 17 1 3.48 403 82.08 

ภาษาต่างประเทศ 926 312 133 156 99 106 43 65 2 3.02 601 65.61 

รวม 5226 1942 756 816 599 417 239 389 29 3.07 3514 67.75 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ได้ 3 ข้ึน
ไป 

3ขึ้นไป
(%) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 628 84 100 138 101 65 39 87 3 2.64 322 52.19 

คณิตศาสตร ์ 541 42 22 39 44 91 133 159 0 1.91 103 19.43 

วิทยาศาสตร์ 762 174 101 147 131 83 43 71 2 2.82 422 56.12 

สังคมศึกษา 987 456 115 142 102 63 39 60 7 3.20 713 72.46 

สุขศึกษาฯ 714 478 89 72 26 21 11 16 1 3.61 639 89.50 

ศิลปะ 355 223 45 52 12 5 4 11 3 3.56 320 90.14 

การงานอาชีพฯ 401 150 51 42 43 21 25 64 5 2.88 243 60.60 

ภาษาต่างประเทศ 1030 269 114 141 134 150 66 136 9 2.72 524 51.42 

รวม 5418 1876 637 773 593 499 360 604 30 2.92 3286 61.17 
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 4.2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558  
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
เฉล่ียร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 321 41.21 8.87 41.21 152/47.35 
สังคมฯ 322 44.40 11.69 44.40 137/42.55 
ภาษาอังกฤษ 321 27.86 7.96 27.86 93/28.97 
คณิตศาสตร์ 320 29.49 11.02 29.49 106/33.13 
วิทยาศาสตร์ 322 36.52 12.01 36.52 138/42.86 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
เฉล่ียร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 307 47.50 13.46 47.50 144/46.30 
สังคมฯ 309 39.12 7.48 39.12 158/50.48 
ภาษาอังกฤษ 309 21.70 7.04 21.70 85/27.16 
คณิตศาสตร์ 309 23.99 9.55 23.99 104/33.23 
วิทยาศาสตร์ 307 32.68 6.39 32.68 141/45.34 
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4.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
                             ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นักเรียนท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 326 230 93 2 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 347 338 8 1 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 326 317 8 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 283 262 12 8 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 287 250 37 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 317 287 28 2 0 

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 1886 1687 186 13 0 
 

   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ
คุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 316 237 72 7 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3341 259 66 6 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 324 303 11 10 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 270 175 87 8 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 281 252 28 1 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 315 286 24 5 0 

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 1837 1512 288 37 0 
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 4.4  ผลการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
  

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 326 235 78 13 0 313 96.01 

ม.2 347 266 69 12 0 335 96.54 
ม.3 326 309 9 8 0 318 97.55 
ม.4 283 256 25 2 0 281 99.29 
ม.5 287 188 97 2 0 285 99.30 

ม.6 317 247 63 7 0 310 97.79 
รวม 1886 1501 341 44 0 1842 97.67 

 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 316 231 75 10 0 306 96.84 
ม.2 331 258 63 10 0 321 96.98 

ม.3 324 307 9 8 0 316 97.53 
ม.4 270 245 25 0 0 270 100.00 
ม.5 281 185 95 1 0 280 99.64 
ม.6 315 247 63 5 0 310 98.41 

รวม 1837 1473 330 34 0 1803 98.15 
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        4.5  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  2558 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1264 1224 96.84 40 3.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1320 1289 97.65 31 2.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1269 1292 99.69 4 0.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1080 1068 98.89 9 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1124 1087 96.71 37 3.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1259 1250 99.29 9 0.71 

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 7316 7210 98.55 130 1.78 
 
      4.6  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
   1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
       ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการส่ือสาร  พบว่านักเรียน    มี
ความสามารถในการส่ือสารอยู่ในระดับดี  (ร้อยละ 100) นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
   2.  ด้านความสามารถในการคิด 
        ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนของ   ด้านความสามารถในการคิด   พบว่า   นักเรียน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100     มีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ได้ 
   3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

       ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนพบว่านักเรียนไม่ต่ ากวา่   
ร้อยละ 100 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีนักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
   4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียนพบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100        
มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี         
                ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนพบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100         
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี       นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและ    
การน าเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
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ตอนท่ี 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

         
             ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 ตามวิสัยทัศน์ท่ีว่า
โรงเรียนขามแก่นนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ น าสู่ความเป็นสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฏผล  ดังนี ้
 1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

  ก. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  โครงการท่ี 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
   6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 

  โครงการท่ี 2  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
        4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า   ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

  โครงการท่ี 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
   2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
        4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
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  โครงการท่ี 4  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
   2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
   4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

  โครงการท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
   1. ร้อยละ  53.62  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
   2. ร้อยละ  97.88  ของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
   3. ร้อยละ 98.15 ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
        4. ร้อยละ 40.09 ของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

  โครงการท่ี 6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ                    
ผู้อื่น ๆ ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
   2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพฒันางานงานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
   3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีเรา
สนใจ 
  โครงการท่ี 7  ส่งเสริม และสนับสนุนครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
   1. ร้อยละ 97.14 ของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2. ร้อยละ 100 ของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
   3.ร้อยละ 98.57 ของครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
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   4. ร้อยละ 90.00 ของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
   5. ร้อยละ 100.00 ของครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
   6. ร้อยละ 100.00 ของครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
   7. ร้อยละ 80.71 ของครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ในการปรับการเรียนการสอน 
   8. ร้อยละ 100.00 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาขิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
   9. ร้อยละ 100.00 ของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
  โครงการท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
   2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
   3. ผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
   4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
   5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารการจัดการศึกษา 
   6. ผู้บริหารให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 
  โครงการท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
        3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  โครงการท่ี 10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   1. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
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   2. มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ 
   3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
   4. สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
   5. มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
        6. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  โครงการท่ี 11  ส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
   1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
   2. มีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
   3. มีการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   4. มีการจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

  โครงการท่ี 12  ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

   1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
   4. มีการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   6. มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

  โครงการท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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   2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

  โครงการท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี
ก าหนดขึ้น 

   1. มีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
   2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  อยู่
ในระดับดีมากขึ้นไป 

  โครงการท่ี 15 สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   1. มีการจัดโครงการ กิจกรรมด้านการป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   2. ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกนัการใช้สารเสพติด กิจกรรมด้านลูกเสือ 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  โครงการท่ี 16  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   1. มีการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   2. ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  โครงการท่ี 17 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในประชาคม
อาเซียน 
   1. มีการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ประชาคมอาเซียน 
   2. ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดีมาก 
  โครงการท่ี 18  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
   1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
   2. ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ    ดีมากขึ้นไป 
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        โครงการท่ี 19  การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะค่านิยม  
12 ประการ 

   1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ 
   2. ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

 

 ข. โครงการที่ประสบผลส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยสนับสนนุ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ 
    มีสุนทรียภาพ 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
2. จัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกาย 
    และจิตใจ 

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนจัดท าสมุดบันทึกความดี 
2. จัดท าโครงการนักเรียนแกนน าในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา 
   ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ 
   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการ 
   คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ    
   สมเหตุสมผล 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้คิด 
   ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าเสนอผลงาน 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนอกห้องเรียนส่งเสริมการคิด 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
   ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมติว O-NET ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  
   รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
   ผู้อื่น ๆ ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
   สุจริต 

1. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ 
   น าเสนอผลงาน 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
   การท างานร่วมกับผู้อื่น 

7. ส่งเสริม และสนับสนุนครูปฏิบัติงาน 
   ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเกิดประสิทธิผล 

1. โรงเรียนก าหนดให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายของ 
   การจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
   เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูพัฒนาส่ือเทคโนโลยีในการจัด 
   การเรียนรู้  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดแฟ้มสะสมผลงานของครู 
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูดี 
5. โรงเรียนด าเนินการให้ครูสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยสนับสนนุ 
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
   ประสิทธิผล 

1. บุคลากรของโรงเรียนให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานตาม 
   นโยบายของโรงเรียน  
2. ผู้บริหารมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการพฒันาคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
   ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
   เห็นความส าคัญในในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2. โรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อ 
   คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
   มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
   และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   อย่างรอบด้าน 

1. โรงเรียนประเมนิผลการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมิน 
   มาพัฒนา 
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศภายใน 

11. ส่งเสริมสถานศึกษามีการจัด 
   สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี 
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ห้องสมุดให้บริการส่ือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 

12. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการประกัน 
   คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
   ก าหนดในกฎกระทรวง 

1. โรงเรียนด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. ผู้บริหารให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ 
   การบริหาร 

13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
   สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
   การเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้จากภายนอก  ท้ังท่ีเป็นปราชญ์ 
   ชาวบ้านและสถานประกอบการ 

14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
   เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
   จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

1. บุคลากรมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทาง 
   เดียวกัน 
2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
   ท่ีก าหนด 

15. สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม 
   นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
   การศึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาและ 
   ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
   คุณภาพสูงขึ้น 

1. บุคลากรร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ 
   โรงเรียน 
2. ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 

16. การส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
   การเรียนการสอนตามหลักการโรงเรียน 
   มาตรฐานสากล 

   โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ 
   โรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
 

17. การส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
   การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
   ในประชาคมอาเซียน 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาเซียน 
   ศึกษา 
2. จัดห้อง/แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับห้องอาเซียน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยสนับสนนุ 
18. การส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
   การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
   ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละรายวิชา 
2. จัดกิจกรรม/โครงการตามแนวทางหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

19. การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อพัฒนา 
   ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะ 
   ค่านิยม 12 ประการ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาค่านิยม 12 ประการของ 
   ผู้เรียน 
2. โรงเรียนด าเนินโครงการตักบาตรทุกวันพระในช่วง 
   เข้าพรรษา 
3. จัดท าโครงการบริจาคโลหิต “บ้าน วัด โรงเรียน” 

 

2.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
สุนทรียภาพ 

การมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

การยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

การตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

การมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ต่างๆ รอบตัว 

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุสมผล 

การน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

การสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

1. ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
2. ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

6.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รัก
การท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

- การท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   
 
 
 
 
 

1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน   
2. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
3. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
4. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
5. ครจูัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

ครูควรศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ มี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ 

9. คณะกรรมการสถานศึกษา  
และผู้ปกครอง  ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

10. สถานศึกษา มีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

11. สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการ 
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็ม ศักยภาพ 

จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

12. สถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 2.3  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
13.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

        มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
14 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ผู้เรียนมีความถนัดและความ
สนใจในด้านกีฬา ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

การพัฒนาความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจด้าน
วิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

  2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
15. การพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ความรู้ความสามารถของครูและ 
บุคลากรด้านกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

ผู้เรียนท่ีสนใจในการอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมยังมีจ านวน
น้อย 

   
2.6 ด้านมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
16. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นักเรียนได้เรียนภาษาจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจาก
เจ้าของประเทศ 
ทุกห้องเรียนอย่างน้อย  2  ภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ของนักเรียน 

17. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนมีห้องศูนย์อาเซียนพร้อม
ส่ือและนิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียน 

จัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

 

 



123 
 

มาตรฐานที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1)  การพัฒนาด้านกายภาพของ
โรงเรียนเพื่อให้ความรู้และข้อคิด
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ส่งเสริมให้มีการจัดท า
หลักสูตรบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
มากขึ้น 

19. การส่งเสริม สนับสนุน เพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ                

ครูและบุคลากรของโรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ค่านิยม  12  ประการ 

โรงเรียนมีกิจกรรมนอก
ห้องเรียน/เสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาค่านิยม  12  ประการของ
นักเรียน 

 
      3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    จากผลการด าเนินงานท้ังหมด  มีข้อค้นพบท่ีต้องการพัฒนา  ต่อไปนี้ 
          3.1  จุดแข็ง  และจุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา 
                จุดแข็ง 
                   1)  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
       2)  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิต  
ด้วยความเสมอภาค 
     3)  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ 
     4)  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ 
ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 
 จุดที่ต้องพัฒนา 
 ด้านผู้เรียน 
      1)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
      2)  ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
          3)  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และ 
ส่ือต่าง ๆรอบตัว 
      4)  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
      5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  เป็นไปตามเกณฑ์ 
      6)  ผลการสอบระดับชาติ  เป็นไปตามเกณฑ์ 
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   ด้านการจัดการศึกษา 
      1)  ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ 
ปรับการสอน 
      2)  สถานศึกษานิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

   3.2  แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สถานศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     -  แข่งขันกีฬาภายใน, แข่งขันกีฬาภายนอก ,ทดสอบ 
 สมรรถภาพทางกาย , น้องใหม่หนูรักษ์กีฬาพื้นบ้าน , กีฬาหลัง
เลิกเรียน 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

ด้านสถานศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
7 ส่งเสริมสนับสนุนครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

8 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม,SBM และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน,PDCA 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

9 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

10 จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

11 จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
12 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง 
พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

13 สร้าง สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

14 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

15 จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพด้านวิชาการให้สูงขึ้น พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

16 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

17 จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในประชาคมอาเซียน พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

18 จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

19 การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ 

พ.ค. – ก.ย. 59 
พ.ย. 59 – มี.ค. 59 

 

   

 4.  ความต้องการความช่วยเหลือ 
      1)  การสนับสนุน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
ท้ังด้านกายภาพและส่ือนิทรรศการ 
                2)  การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา  ผลการสอบระดับชาติ        
 
 


