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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอปุถัมภ์ 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ตั้ง ๑๕๑ หมู่ ๒ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อท่ี ๓๕ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ ๓๑ หมู่บ้าน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยคต ตำบล
ทองหลาง ตำบลสุขฤทัยเว็บไซต์ http://www.samorthongprateep.com 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ๑๕๑ หมู่ ๒ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี บนเนื้อที่ ๓๕ ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ ในนามสาขาโรงเรียน
ห้วยคตพิทยาคม โดยใช้ศาลาวัดสมอทองเป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นครูผู้ดูแล 
และประสานงานชุมชนร่วมกันบริจาคอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค 
มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมี ฯพณฯ นายชิงชัย มงคลธรรม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ และได้ประกาศยกระดับฐานะโรงเรียนเป็นเอกเทศ ใน
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่บริหารงานพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณระบบสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ อาคาร
ชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ 
 พ.ศ.๒๕๔๕ นายสมชาย วิรัชกุล มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบแผนงาน โครงการ 
ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องพิพิธภัณฑ์
ขวานหินโบราณ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
 พ.ศ.๒๕๔๘ นายศักดิ์ชาย สงวนวงษ์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบงานวิชาการ ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง พร้อมบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและจัดสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
 พ.ศ.๒๕๕๑ นายขรรค์ชัย นิโรจน์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหาร
บุคคล การเงินและพัสดุอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 พ.ศ.๒๕๕๔ นายศิลป์ชัย เรืองยินดี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องพักครู และพัฒนางานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

 พ.ศ.๒๕๕๖ นางจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ 
อ่างล้างมือ ระบบประปา ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น ปฏิบัติ
หน้าที่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

พ.ศ.๒๕๕๗ นายนิทัศ  อินทร์ฉ่ำ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้า
อาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน รวมถึงทำบุญผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
และสร้างหอพระประจำโรงเรียน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ.๒๕๕๙ นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108ล อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร หอกรองน้ำ ซ่อมแซมบ้านพักครู และพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) และผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality 
Awards : ScQA)ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕63 

พ.ศ.๒๕63 นางนันท์นภัส  ดว้งทัย มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน 
 

http://www/
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   
“รูปสมอเรือและวงล้อธรรมจักร” 

 
 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน 
 “น้ำเงิน – เหลือง” 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 
คำขวัญโรงเรียน 

“เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ลักษณะชุมชน 
สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะบ้านเรือนไม่แออัด  อยู่ในตำบลทองหลาง ประชากรส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีประชากร ๗,๓๒๔ คน 
 

การศึกษาของผู้ปกครอง(คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้ปกครองทั้งหมด) 
 
 
 
  
 
 
 

อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การศึกษา คน ร้อยละ 
ต่ำกว่า ม.6  ๑03 96.26 
อนุปริญญา - - 

ป.ตรี ๔ 3.74 
สูงกว่า ป.ตรี - - 

อาชีพ คน ร้อยละ 
รับราชการ  ๔ 3.74 

ค้าขาย - - 
เกษตรกร 73 68.22 
รับจ้าง 30 28.04 
อ่ืนๆ - - 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒   ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     เทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
๓   โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.  ครูมีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. องค์กรภายนอกและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โรงเรียนสมอทองปทีปพลผีลอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนันท์นภัส  ด้วงทัย 
กรรมการและเลขานุการ 

นายบุญช่วย  นาคทัพ 
ประธานกรรมการ 

ว่าท่ีร้อยตรีพิเชษฐ ์ พุฒศิร ิ
กรรมการ 

นายธนวัฒดี ธนโสดาบัน 
กรรมการ 

นายเดชา  แสงส ี
กรรมการ 

นายศิริ  คณฑา 
กรรมการ 

นางรุจิฬาภร  เฟื่องหอ้ย 
กรรมการ 

พระครูอุทิตสารโสภณ 
กรรมการ 

นางน้ำฝน  ยิ้มจำรัส     
กรรมการ 
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ข้อมูลบคุลากร 
จำนวนบุคลากร (คน) จำแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 
 
 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป. สูงกว่า น้อยกว่า 30-50 มากกว่า น้อยกว่า 11-20 มากกว่า 
  ป.ตรี ตร ี ป.ตรี 30 ปี ปี 50ปี 10 ปี ปี 20 ปี 

ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - -  - - - 
ครูประจำการ 1 10 - 7 4 5 6 - 11 - - 
พนักงานราชการ 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
นักการ / ภารโรง 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

รวม 3 12 1 9 5 6 8 - 14 1 - 

 
ข้อมูลนักเรียน 

 
 

ชั้น 
 

จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
ม.๑ ๑ 13 16 29 
ม.๒ ๑ 18 14 32 
ม.๓ ๑ 11 4 15 

รวมระดับชั้นม.ต้น ๓ 42 34 76 
ม.๔ ๑ 14 7 21 
ม.๕ ๑ 5 4 9 
ม.๖ ๑ 5 4 9 

รวมระดับม.ปลาย ๓ 24 15 39 
รวมทั้งหมด ๖ 66 49 115 

 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

พ้ืนที่โรงเรียน ๓๕ ไร่ อาคารเรียนจำนวน  2 หลัง อาคารประกอบจำนวน 5  หลัง ส้วม  3 หลัง
สนามฟุตบอล ๑ สนาม  สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม หอพระประจำโรงเรียน 1 
หอ 
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ข้อมูลแหล่งการเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องขวานหินโบราณ 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
๖. สวนสมุนไพร 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑. ชุมชนกะเหรี่ยง 
๒. ร้านขนม OTOP 
๓. การทอผ้าของชนกะเหรี่ยง 
๔. อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว 
๕. พืชสมุนไพรไทย 
๖. เครื่องจักรสาน 
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ผลงานดีเด่น ปี 2560 - 2562 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
ปี 2561 
 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 

(School Quality Awards : ScQA) 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปี 2562 
 เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียน ได้รับรางวัลดีเด่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 เป็นสถานศึกษาท่ีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ๑๐ 
อันดับแรกของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ (Top Ten) จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้รับรางวัล ดีเด่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 ได้เข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม” 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี 

ครู 
ปี 2560 
1. นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง 
2. นางสาวผุสดี มีทอง 

รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๐ “ครูดีในดวงใจ” ระดับโรงเรียน 

สมาคมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอำเภอห้วยคต 

ปี 2561 
นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

The Provincial Cluster OBEC English 
Debate Competition ๒๐๑๘ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2561 
นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวสุนิสา ทองสีนาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวสุนิสา ทองสีนาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรยีญทอง กิจกรรมการประกวด 
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด 
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2561 
นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉัตรลดา จบศรี ครผูู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉตัรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นางฉัตรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครผูู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเข้าร่วม กิจกรรม 
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายธีระชัย ตั้งคำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายวีระเสม กมลมาลย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2561 
นางสาวผุสดี มีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 

เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงนิ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

ปี 2562 
นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวบานชื่น คำผิว 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑ – 
ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสุนิสา กมลมาลย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2562 
นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพจนา  พยัพศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายธีระชัย ตั้งคำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมประกวดการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ 
– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ – 
ม.๓ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2562 
นางสาวโสภิตา สงชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ

แข่งขันพินิจวรรณคด ีระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันพินิจวรรณคด ีระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมประกวดการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวชัญญณัท   ลัมยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉัตรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางฉัตรลดา จบศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายวีระเสม กมลมาลย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
ปี 2562 
นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวผุสดี มีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวผุสดี มีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นักเรียน 
ปี 2560 
เด็กชายปิยวัฒน์ ผิวสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิด

เลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
เพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ ๓ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีและโรงเรียนอุทัย
วิทยาคม 

เด็กชายอภิวัฒน์ นาคทัพ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงพรทิพา บูโกก รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายทัตตะวุฑฒิ กมลมาลย์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายวัลลภ ครองแห้ง รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายปิยะวัฒน์ ผิวสุข รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดบัชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงปิยมาศ กีตา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เดก็หญิงชมพูเนกย์ โพธิสำนัก รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2560 
เด็กหญงิชาลิสา คลองเคียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ

แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น  
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงศิริกร น้ำพุ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น  
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงศศิมา กนัณาลักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายธนกร แสนทิ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายคมสันต์ ชาญกิจกรรณ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรหนู รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายธนาพร พุ่มพฤกษ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายปัณณฑัต ห้วยคต รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงสิรินทรา ในวิรัตน์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น  
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายชิษณุพงศ์ แซ่อ้ึง รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายสถิตคุณ พงษ์เขียว รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายสุรชัย จารุศิลป์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2560 
เด็กชายธนกร แสนทิ รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในวัน

เยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี 
ประจำปี ๒๕๖๐ 

จังหวัดอุทัยธานี 

เด็กหญิงศศิมา กันณารักษ์ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การประกวดมารยาทไทย “การ
แสดงความเคารพ” ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายธนกร แสนทิ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การประกวดมารยาทไทย “การ
แสดงความเคารพ” ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

1. เด็กชายณัฐธยศ นูคำเฮือง 
2. เด็กชายทัตตะวุฑฒิ กมล
มาลย์ 
3. เด็กชายธนา คลองแห้ง 
4. เด็กชายปัณณฑัต ห้วยคต 
5. เด็กชายมังกร แก้วการไร่ 
6. เด็กชายนัฐพล สุขอินทร์ 
7. เด็กชายจิรพันธ์ มิ่งหล่ำ 
8. เด็กชายสรวิศ ชัยนนท ์
9. เด็กชายสุรชัย จารุศิลป ์
10. เดก็ชายคมสันต์ ชาญกิจ
กรรณ 
11. เด็กชายธนาพล พุ่มพฤกษ์ 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนิดกีฬา ฟุต
ซอลชาย ระดับอายุ ๑๔ ปี การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคของจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๐ 

จังหวัดอุทัยธานี 

1. เด็กหญิงปวันรัตน์ ชีพนุรัตน์ 
2. เด็กหญิงศศิมา กัณณาลักษ์ 
 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ระดับอายุ ๑๘ ปี  
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๖๐ 

จังหวัดอุทัยธานี 

1. เด็กหญิงเจนจิรา เที่ยงทอง 
2. เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรหนู 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ระดับอายุ ๑๘ ปี  
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๖๐ 

จังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวพรทิพย์ กัณณาลักษ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ ๓ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีและโรงเรียนอุทัย
วิทยาคม 

นางสาวนันทพร  เฟื่องห้อย รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2560 
นายปรีชา คลองแห้ง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายวงศ์เฉลิม กระแหน่ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาววารินทร์ ทัพเสลา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔–ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวปัทมวรรณ ภูเหม็น รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวจิรพัชร บูโกรก รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวจันทร์ทิพย์ วงศ์ดวงคำ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวชไมพร จ่าแดง รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นางสาวกนกพร แซ่ตัน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวสิรามล บางประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกนกวรรณ หนูแดง รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวสุปราณี ภูเหม็น รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายกิตติศักดิ์ ปินะกะเส รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวจันทมณี รัตนสัตย์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวมณีรัตน์ ทัพเสลา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น 
ม.๔ – ม.๖ 

มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2560 
นางสาววาสนา ยงเขตการ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

ภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพรทิพย์ กันณาลักษ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซู
โซกุ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวสุปราณี ภูเหม็น รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การประกวดมารยาทไทย “การแสดง
ความเคารพ” ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายกิตติศักด์ ปีนะกะเส รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การประกวดมารยาทไทย “การแสดง
ความเคารพ” ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 
 

นางสาวจันทร์ทิพย์ วงศ์ดวงคำ รางวัลชมเชย กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.
๔-๖ การแข่งขันสมรรถนะความสามารถ
ทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวรสสุคนธ์ เดโชเม็ง รางวัลระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเขียนตามคำ
บอก ระดับชั้น ม.๔-๖ การแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

1. นางสาวกนกพร แซ่ตัน 
2. นางสาวจันทมณี รัตนสัตย์ 

รางวัลชมเชย การประกวดการบรรยายธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จังหวัดอุทัยธานี 

ปี 2561 
เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรหนู ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา – 
กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
“อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ ๖” 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี 

เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรหนู ได้เข้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2561 
เด็กชายสุรชัย จารุศิลป์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายสถิตคุณ พงษ์เขียว ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงน้ำผึ้ง ยงเขตการ ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายภาณุวัฒน์ กันทะถ้ำ ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายราชัน พันโต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชาลิสา คลองคียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงศิริกร น้ำพุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงธนภัทร บูโกก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายคมสันต์ ชาญกิจกรรณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายณัฐดนัย มรรคผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายบุญรัตน์ ครองแห้ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชมพูเนกย์ โพธิสำนัก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2561 
เด็กหญิงปิยะมาศ กีตา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายนัฐพล สุขอินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายอภิวัฒน์ นาคทัพ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงแพรวรุ้ง วงศ์จันทร์ ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรม 
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายไชยภัทร กระแหน่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายวุฒิกร หย่องเอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายวีรวุฒ ภูเหม็น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวปวันรัตน์ ชีพนุรัตน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา – 
กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
“อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ ๖” 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวปวันรัตน์ ชีพนุรัตน์ ได้เข้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กรมพลศึกษา 

นายธนกร แสนทิ เป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการสรรหาและเชิดชู
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 
๒๕๖๑ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2561 
นายธนกร แสนทิ ได้เข้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนิดกีฬา 

วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กรมพลศึกษา 

นายธนกร แสนทิ The Provincial Cluster OBEC English 
Debate Competition ๒๐๑๘ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายฤทธิภูมิ ไพรหนู ได้เข้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กรมพลศึกษา 

นายฤทธิภูมิ ไพรหนู The Provincial Cluster OBEC English 
Debate Competition ๒๐๑๘ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายปิยวัฒน์ ผิวสุข The Provincial Cluster OBEC English 
Debate Competition ๒๐๑๘ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายพงษ์ศักดิ์ บูโกก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายภาคภูมิ ชาดา ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวมณีรัตน์ ทัพเสลา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายธนกร แสนทิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาววาสนา ยงเขตการ ได้เข้าร่วม กจิกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาววารินทร์ ทัพเสลา ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวกนกพร แซ่ตนั ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ปี 2561 
นางสาวสิรามล บางประเสริฐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาววิมล คำมัญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายปิยวัฒน์ ผิวสุข ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพรทิพย์ กันณาลักษ์ ได้เข้าร่วม กจิกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวจันทมณี รัตนสัตย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายฤทธิภูมิ ไพรหนู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

ปี 2562 
นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กชายไชยภัทร  กระแหน่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงแพรวรุ้ง  วงค์จันทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายคมสันต์ ชาญกิจกรรณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายณัฐดนัย มรรคผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงฉันทิศา  จันทรักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงสาวินี  ผ่อนยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ปี 2562 
เด็กชายนรภัทร  วงศ์ดวงดำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ

แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงบงกชพร  จันทรักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชุติมา  หงส์ไกร ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงศิศิรา  ส่งเสริม ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์ดวงดำ ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงธนภัทร  บูโกก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายปุณยภัทร  กองกวย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายภูวเนตร  ศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงชมพูเนกข์  โพธิสำนัก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงปิยะมาศ  กีตา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงโยษิตา  มุกธวัช ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายพงษ์เพชร  พงษ์เขต
รกรณ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
ประกวดการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่
กำหนดช่วงชั้น 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ปี 2562 
เด็กชายรพีพัช  นาคบุตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม

ประกวดการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่
กำหนดช่วงชั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายนาวิน  ห้วยคต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงวาสนา  ตะเคียนแดง ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กหญิงไพลิน  มัดผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายชัยภัทร  ครองแห้ง ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายนภเดช  คลองแห้ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.
๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายณัฐวุฒิ  แช่ตั้ง ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำมัญ ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

เด็กชายธนโชติ สารีพั่ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๑– ม.๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธนกร แสนทิ ได้เข้าร่วมเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็ก
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๒ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายธนกร แสนทิ ได้รับรางวัลระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ปี 2562 
นายธนกร แสนทิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.๔– ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายอภิวัฒน์  นาคทัพ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายยุทธพงษ์  วะชู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพรทิพย์  กันณาลักษ์ ไดเ้ข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายฤทธิภูมิ  ไพรหนู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวธัญพิชชา ไพรหนู ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวปวันรัตน์  ชีพนุรัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวพัชรี  มรรคผล ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นายภาคภูมิ  ชาดา ไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

นางสาวจันทมณี รัตนสัตย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 
 
 
 



28 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ ์
   

การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
ของสถานศึกษา เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศกึษาโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ ์
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           

           1.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี       
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           1.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับด ี
           1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
           1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
           1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
           2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 
           2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
           2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการคิดในระดับด ี
       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
           3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี        
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           3.2 นักเรียนรอ้ยละ 70 มีผลงานจากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
           3.3 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้างนวัตกรรม 
           3.4 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการ
เผยแพร่ 
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   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           4.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           4.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 
           4.3 นั ก เรียนร้อยละ  70  มีทั กษะด้ าน  Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           5.1.1 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
           5.1.2 นักเรียนร้อยละ 25 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
           5.1.3 นักเรียนร้อยละ 32 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึน้ไป 
           5.1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
           5.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึน้ไป 
           5.1.6 นักเรียนร้อยละ 92 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
           5.1.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 
ขึ้นไป 
           5.1.8 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           6.2 นักเรียนร้อยละ 70 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
            6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 50 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
           6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 50 มีความพร้อมในการทำงานและ
ประกอบอาชีพ 
  1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
           1.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
       1.2 นักเรยีนร้อยละ 72 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
       1.3 นักเรียนร้อยละ 72 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได ้
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                 2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
                   2.2 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
                 2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
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                 2.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
                  2.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
            3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
        4.2 นักเรียนร้อยละ 62 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
      4.3 นักเรียนร้อยละ 72 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
       4.4 นักเรียนร้อยละ 72 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด  
      4.5 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
       4.6 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 
      4.7 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
             2.1.1 สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    2.1.2 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           2.1.3 สถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่า
เป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่าง
เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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            2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

        2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
               2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
      2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
       2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
       2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
        2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็น
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
         2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
            2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
       2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา
และบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กำหนด            ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
       2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ 
กิจกรรม            โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
         2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึง
พอใจการดำเนินงาน 
          2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมี
การประสานงานอย่างเป็นระบบ 
         2.2.13 สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมี
การจัดทำรายงานตามหลักวิชาการเป็นปัจจุบัน 
         2.2.14 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
        2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
        2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 
        2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัด เจนและ
สมบูรณ์   แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
        2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
        2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการ
ทำงานปกติของสถานศึกษา 
         2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได ้
                2.2.21 สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้
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ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
      2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได ้
      2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
    2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
        2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
   2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
         3.1.1 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  
         3.1.2 ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
         3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.2 ใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       3.2.1 ครูร้อยละ 82 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
        3.2.2 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้   มี application     
        3.2.3 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
        3.2.4 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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        ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        3.4.1 ครูร้อยละ 72 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        3.4.2 ครูร้อยละ 72 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        ครูร้อยละ 70 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
๑.กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๑.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๙๐     ✓ 

๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๙๖     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑ ๑๐.๐๐ ๙.๘๖     ✓ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง 

๔.๐๐ ๓.๖๓     ✓ 

๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๒.๘๖   ✓   

๒.๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 

๒.๐๐ ๑.๙๖     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๒ ๑๐.๐๐ ๘.๔๕    ✓  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๐๐ ๔.๒๙    ✓  

๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๘     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๓ ๑๐.๐๐ ๘.๘๗    ✓  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 
 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๓.๖๘   ✓   

๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคม 

๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๔ ๑๐.๐๐ ๘.๖๘    ✓  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 
 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ม.
๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๘  ✓    

๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น 
ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๕๐ ✓     

๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น 
ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๒.๗๕  ✓    

๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๔๖ ✓     

๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ใน
ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๑  ✓    

๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๓๕ ✓     

๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๘๘  ✓    

๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใน
ระดบัชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๘  ✓    

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕ ๒๐.๐๐ ๕.๑๑  ✓    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 
 
 

ตัวบ่งชีย้่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๖.๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของ
สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๓.๐๐   ✓   

6.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคร ู ๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๖ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐    ✓  

 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(น้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๕๐      

๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๐๐ ๑.๘๐      

๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐      

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๗ ๕.๐๐ ๔.๓๐    ✓  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด(น้ำหนัก ๕ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๘.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด 

๒.๕๐ ๑.๗๕      

๘.๒ พัฒนาการของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐      

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๘ ๕.๐๐ ๔.๒๕    ✓  
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๒.กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ 
              จัดตั้งสถานศึกษา(น้ำหนัก ๕ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๙.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
(น้ำหนัก ๕ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๑๐.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 

 
๓.กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(น้ำหนัก ๕ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๑๑.๑.คะแนนเชิงคุณภาพ ๒.๐๐ ๒.๐๐      

๑๑.๒ คะแนนพัฒนาการ ๓.๐๐ ๓.๐๐      

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐     ✓ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ 
                 ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(น้ำหนัก ๕ คะแนน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

 
คะแนน

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

๑๒.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐    ✓  

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐    ✓  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  
 จุดเด่น และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๑)  ด้านผลการจัดการศึกษา 
              ผู้เรียนมีสุขภาพดี เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด รู้จัก
หลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด เกมออนไลน์ ปัญหาทางเพศ มีความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะ 
ดนตรีนาฎศิลป์ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความ
พอเพียง” ส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะใน
การแก้ปัญหา มีทัศนาคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง เห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีความประหยัดอดออม และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน เป็นแบบอย่างให้ชุมชนเห็นประโยชน์และนำไปใช้ใน
การดำรงชีวิตเพ่ือเป็นสังคมแห่งการพอเพียง ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการดำเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ๑ โครงการ คือโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำให้ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนกับตนเอง และช่วยเหลือบุคคลใกล้เคียงให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละ เลิกยาเสพติดในกลุ่มผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสียง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสิ่ง
มอมเมาทุกชนิด 
 ๒)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ไม่มี 
 ๓)  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ไม่มี 
 ๔)  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
    ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑)  ด้านผลการจัดการศึกษา 

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะทางด้านการคิด 
การรักการอ่าน ความมุมานะในการเรียน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการดูแลสถานที่และสิ่งของ ทั้งของส่วนตัว
และของส่วนรวม 

๒)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา การส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดทำสาระหลักสูตร
สถานศึกษา และการส่งเสริมผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓)  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    การประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูและการนำผลการนิเทศมาพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
 ๔)  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
    ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับกา
ดำเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา 
 
การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
 โรงเรียนได้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา คือมาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ซึ่งดำเนินกิจกรรมงานและโครงการต่างๆมาพัฒนาปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเรื่องวินัยและนิติกรรม 
๒. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ อ่านและเขียน สื่อความ 
๔. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๒๕60-๒๕62 
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ตารางแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕62 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละคะแนน O-NET หมายเหตุ 
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

ภาษาไทย 46.11 52.16 45.60  

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - - - 

ภาษาต่างประเทศ 28.00 27.74 29.40  
คณิตศาสตร์ 19.11 25.89 18.40 

วิทยาศาสตร์ 31.33 33.16 27.70 

 
ตารางแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕62 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละคะแนน O-NET หมายเหตุ 

๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

ภาษาไทย 39.29 49.00 32.25   

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30.64 32.75 31.38   
ภาษาต่างประเทศ 17.32 19.69 22.81   

คณิตศาสตร์ 14.29 27.50 18.75 

วิทยาศาสตร์ 24.27 25.60 24.13   
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โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ  ได้แก่   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  โดยใช้เทคนิค SWOT 
(SWOT  Analysis) โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายนอกท่ีเรียกว่า (2S-4M) ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก
(STEP) ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ใช้หลัก 2S-4M คือ 
1.  โครงสร้างของสถานศึกษา (Structure) 
2.  ระบบบริการ(Services) 
3.  บุคลากร(Man) 
4.  การเงิน(Money) 
5.  วัสดุและอุปกรณ์(Material) 

      6.  การบริหารจัดการ(Management) 

ปัจจัยภายนอก (External Environment) ใช้หลักSTEP คือ 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
2.  ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
3.  ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

 4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  มีดังนี้ 

ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 
สภาพแวดล้อมภายใน(2S-4M) 

โครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และ 

เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
2. ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. การทำยุทธศาสตร์ไม่มีการทบทวน SWOT ให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่ 
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน 

๒. การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน  
    ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ  
    (เช่น ดนตรี ศิลปะ  กีฬา)  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต   
 

๑.  โรงเรียนยังขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒. หลักสูตรและการจัดแนวการเรียนการสอนเป็น 

ระบบ ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ทันสมัยต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม  และสอดคล้องกับความ 

ต้องการในท้องถิ่นน้อย   
๓.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า 

สังเกต รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย 
 

บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้อง 

อาศัยคำสั่ง 

๒.มีการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ 

สามัคคีในหมู่คณะ 

1.ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด 

ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

๒. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียน 

การสอนเนื่องจากอายุงานน้อยและขาดความ 

มั่นคงในการทำงาน 

๓. มีไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ครบวิชาเอก 

๔. การย้ายครูและผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
และได้อัตรากำลังทดแทนล่าช้า  ทำให้ครูที่
ปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงานมาก 
 

การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดออ่น 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามความต้องการของ 

โรงเรียน/ท้องถิ่น 

๒. การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไป 

ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ 
 

๑. โรงเรียนขาดการระดมเงินทุน  และได้รับเงิน 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆและ 

ชุมชน ไม่เพียงพอ 

๒.  โรงเรียนได้รับงบประมาณท่ีจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดน้อย เพราะโรงเรียนมีขนาดเล็ก 

๓.  ขาดแคลนเงินในการซ่อมแซมสื่อ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
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วัสดุและอุปกรณ์(Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. มีอาคารสถานทีแ่หล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก 

เพียงพอ 

 

๑. ความสามารถในการจัดหาพัสดุได้ตามความ 

ต้องการ ประสิทธิภาพในการใช้ สื่อ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
2. มีการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

๓. ยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการติดต่อสื่อสาร 

3.ความรว่มมือของบุคลากรเข้มแข็ง มีการทำงานเป็นทีม 

4.โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา 

โรงเรียน 

๕. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

1.ขาดการนำระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

2.การใช้ระบบ ICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

3.การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ยัง 

    ไม่ครบถ้วน 

 
ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) 

สภาพแวดล้อมภายนอก(STEP)  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 

๑.ชุมชนมีความรักความสามัคคีและร่วมอนุรักษ์ใน 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๒.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๓.สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน 

๔.ผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา 

 

1.มีปัญหาการหย่าร้างมาก นักเรียนอยู่กับญาติ 
    มากกว่าพ่อแม่ 
2.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ 

เรียนการสอน 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหน่วยงานอื่นอย่างเต็มที่ 
 
 
 

 

1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนใช้ชวีิตพ้ืนฐานอยู่บนความพอเพียง  และอาศัย  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

1. รายได้ของชุมชนผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มี 
อาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่) และรับจ้าง 
 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
โอกาส อุปสรรค 

1.นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวการปฏิบัติงาน 

2.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

จากเดิม 

3.องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี     

1.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อยๆเนื่องจากการเปลี่ยน 

รัฐบาลหรือเปลี่ยนผู้บริหาร 

2.การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม 
 

 
 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในปรากฏว่ามี จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง ดังนี้  คือ   
สถานภาพของสถานศึกษา 
๑. ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง 

ของกระทรวงศกึษาธิการ 

2.สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน 

3. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่ 
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน 

๔. การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
สุนทรียภาพ (เช่น ดนตรี ศิลปะ  กีฬา)  สุขภาพ 

กาย  สุขภาพจิต   
๕.ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่โดย 

ไม่ต้องอาศยัคำสั่ง 

๖.มีการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๗. การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามความต้องการ 

ของโรงเรียน/ท้องถิ่น 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 

2.ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3.การทำยุทธศาสตร์ไม่มีการทบทวน SWOT ให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

๔.  โรงเรียนยังขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕. หลักสูตรและการจัดแนวการเรียนการสอนเป็น 

ระบบ ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ทันสมัยต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม  และสอดคล้องกับความ 

ต้องการในท้องถิ่นน้อย   
๖.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า 

สังเกต รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย 

๗.ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด 

ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

๘. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียน 

ปัจจัยภายใน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
๘. การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และ 

เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ 
๙. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๐. มีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวย 

ความสะดวกเพียงพอ 

๑๑.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๑2.โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร 

๑3.ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง มีการทำงาน 

เป็นทีม 

๑4.โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการ 

พัฒนาโรงเรียน 

๑๕. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 

 

การสอนเนื่องจากอายุงานน้อยและขาดความ 

มัน่คงในการทำงาน 

๙. มีไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ครบวิชาเอก 

๑๐. การย้ายครูและผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
และได้อัตรากำลังทดแทนล่าช้า  ทำให้ครูที่ปฏิบัติงาน
อยู่ต้องรับภาระงานมาก 

๑๑. โรงเรียนขาดการระดมเงินทุน  และได้รับเงิน 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรตา่งๆและ 

ชุมชน ไม่เพียงพอ 

๑๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณท่ีจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดน้อย เพราะโรงเรียนมีขนาดเล็ก 

๑๓. ขาดแคลนเงินในการซ่อมแซมสื่อ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
๑๔. ความสามารถในการจัดหาพัสดุได้ตามความ 

ต้องการ ประสิทธิภาพในการใช้ สื่อ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
๑๕. มีการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

๑๖. ยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
1๗.ขาดการนำระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

๑๘.การใช้ระบบ ICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

๑๙.การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ยัง
ไม่ครบถ้วน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์นั้น ปรากฏว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส ดังนี้คือ  
สถานภาพของสถานศึกษา 
๒. ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑.ชุมชนมีความรักความสามัคคีและร่วมอนุรักษ์ใน 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๒.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๓.สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน 

๔.ผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศกึษา 

๕.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์การ 

บริหารส่วนตำบลหน่วยงานอื่นอย่างเต็มที่ 
๖.ชุมชนใช้ชวีิตพ้ืนฐานอยู่บนความพอเพียง และ
อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ชีวิต 

๗.นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวการปฏิบัติงาน 

๘.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

๙.องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนเป็น 

อย่างดี 
๑๐. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็น 

อย่างดี     
 

1.มีปัญหาการหย่าร้างมาก นักเรียนอยู่กับญาติ 
มากกว่าพ่อแม่ 
2.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ 

เรียนการสอน 
๓. ระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
๔. รายได้ของชุมชนผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มี 
อาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่) และรับจ้าง 

๕.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อยๆเนื่องจากการเปลี่ยน 

รัฐบาลหรือเปลี่ยนผู้บริหาร 

๖.การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม 

 
 

 เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  พบว่าโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  ปัจจัยภายในมีจุดอ่อน  ส่วน
ปัจจัยภายนอกมีโอกาสกล่าวคือโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ มีสภาพโน้มเอียงไปในตำแหน่ง “W-O” 
หรือตำแหน่งจุดอ่อน – โอกาส (Cash Cows) ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-
Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
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แผนภูมสิรุปการประเมนิสถานภาพองค์กร 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
นักเรียนมีมารยาทดี วจีไพเราะ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ ์
 “พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ ์
 ๑. พัฒนาศกัยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาชาติ 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ  เอกชน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพความสำเร็จโรงเรยีนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
ผู้เรียน 

มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิด
วิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม ่เข้าใจและรู้จักใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้   สืบสานวิถีวัฒนธรรมอย่างม่ันใจในตนเอง  
ครู 

มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรยีนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ผู้บริหาร 

เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
โรงเรยีน 

เป็นโรงเรียนที่ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้มีเอกลักษณ์โดด
เด่น  ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนในท้องถิ่น 
ผู้ปกครองและชุมชน 

ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ ์
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๑.๑  เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ 
๑.๒  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 
๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 

๓. มีวินัย 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๓.๑  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๔.๑   ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒   แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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๕. อยู่อย่างพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒  มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๖.๒  ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๗. รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และโครงการ/กิจกรรม

ตามกลยุทธโ์รงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
จากวิสัยทัศน์ทีว่่า “ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย”โรงเรยีนสมอทองปทีป
พลีผลอุปถัมภ์ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดำเนินการโดยนำเป้าหมายมาจัดหมวดหมู่หรือ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน ( Strategy ) 
 

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  มีกลยุทธ์  6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
                  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ ที่  ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                  พอเพียง 
กลยุทธ์ ที่  ๓ พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ที่  ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ ที่  ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมี 
                 ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการด้วย 

      เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาที่เปลี่ยนไป  
      (New Normal และ Social Distancing) 
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โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ ์
 เพ่ือการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้จึงได้กำหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความ 
สามารถด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
- โครงการงานห้องสมดุ 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ใน
สถานศึกษา 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- โครงการงานโสตทัศนศึกษา 
- โครงการงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ
มาตรฐาน
การศึกษาทุก
ระดับตาม
หลักสูตร 
ร้อยละของผู้เรียน
ที่มคีวามสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่  ๒ ปลูกฝัง
คุณธรรม ความสำนึก
ในความเป็นชาติไทย 
และวิถชีีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ใน
สถานศึกษา 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการงานวินัย ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพโรงเรียนสมอทองปทีป
พลีผลอุปถัมภ์ 

ร้อยละของผู้เรียน
ทีม่ีคุณธรรม 
ร้อยละของผู้เรียน
ที่มคีวามสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย 
ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนา
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่าง 
ประเทศของผู้เรียน 

- โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่ ๔ พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ 

- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ใน
สถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 
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กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัด
การศึกษา ตามแนว
ทางการกระจาย
อำนาจ เน้นการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

- โครงการงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการอบรมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ 
- โครงการงานพัฒนางานพัสดุ 
- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
- โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสมอทองปทีปพลี
ผลอุปถัมภ์ 

รอ้ยละของการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 
 

กลยุทธ์ที่  6 พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
การด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลโดย
มีรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
สถานศึกษาท่ีเปลี่ยนไป  
(New Normal และ 
Social Distancing) 
 

- โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
 

รอ้ยละของการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ความสามารถใน
การจัดการเรียน
การสอนการด้วย
เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
โดยมีรูปแบบการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
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ส่วนที่ ๔ 
กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖3–๒๕65
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ส่วนที่ 4 
กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ ์

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕65 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  

ร้อยละความสำเร็จ  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 1)  มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ          
1.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
 
 

72 

 
 
 

74 

 
 
 

76 

1.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับดี 

72 74 76 

1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถการ
สื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

70 72 74 

1.4 นักเรยีนร้อยละ 70  มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศกึษา 

70 72 74 

1.5 นักเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถใน
การคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

70 72 74 

ประเด็น 2)  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 

 
 
 

72 

 
 
 

74 

 
 
 

76 

2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

70 72 74 

2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการคิด ในระดับดี 
 
 
 
 

72 74 76 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  

ร้อยละความสำเร็จ ประเด็น 3)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
 

70 

 
 

72 

 
 

74 

3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากการทำ
โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

70 72 74 

3.3 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้าง
นวัตกรรม 

70 72 74 

3.4 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้าง
นวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการ
เผยแพร่ 

70 72 74 

ประเด็น 4)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ไดจ้ากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

72 

 
 

74 

 
 

76 

4.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับด ี

72 74 76 

4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 72 74 

ประเด็น 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

42 

 
 

44 

 
 

46 

5.2 นักเรียนร้อยละ 25 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

25 27 29 

5.3 นักเรียนร้อยละ 32 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

32 34 36 

5.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 62 64 

5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

80 82 84 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  

ร้อยละความสำเร็จ ประเด็น 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
5.6 นักเรียนร้อยละ 92 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
 

92 

 
 

94 

 
 

96 

5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 82 84 

5.8 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 

42 44 46 

ประเด็น 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 

70 

 
 

72 

 
 

74 

6.2 นักเรียนร้อยละ 70 มี ID Plan และ 
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

70 72 74 

6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 ร้อย
ละ 50 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

50 52 54 

6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อย
ละ 50 มีความพร้อมในการทำงานและ
ประกอบอาชีพ 

50 52 54 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

 
 
 

72 

 
 
 

74 

 
 
 

76 

1.2 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 

72 74 76 

1.3 นักเรียนร้อยละ 72 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 

72 74 76 

ประเด็น 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
 

 
 

72 

 
 

74 

 
 

76 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  

ร้อยละความสำเร็จ ประเด็น 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
2.2 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

 
 

72 

 
 

74 

 
 

74 

2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

72 74 76 

2.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย  

70 72 74 

2.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

70 72 74 

ประเด็น 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

 
 

70 

 
 

72 

 
 

74 

3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ทีด่ีของชาติ และเปน็พลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 

70 72 74 

ประเด็น 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 

60 

 
 

62 

 
 

64 

4.2 นักเรียนร้อยละ 62 มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

62 64 66 

4.3 นักเรยีนร้อยละ 72 มีสุขภาพแข็งแรง 
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตาม 
สุขบัญญัติ 10 ประการ 

72 74 76 

4.4 นักเรียนร้อยละ 72 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม
เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด  

72 74 76 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  

ร้อยละความสำเร็จ ประเด็น 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.5 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 
72 

 
74 

 
76 

4.6 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

72 74 76 

4.7 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

72 74 76 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
2.1.1 สถานศกึษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติและความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนด 
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

ดี ดี ดีเลิศ 

2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่า
เป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการ
พิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

ดี ดี ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมาย
แต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

 
 
 
ดี 

 
 
 
ดี 

 
 
 

ดีเลิศ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  

 
 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมปีระสิทธิภาพ      

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่
หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล 
เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี ดี ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน 
ทุกกจิกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและดำเนินการในทุก
ระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการ
และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 

ดี ดี ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่
มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร
ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีความพึงพอใจ 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.10 สถานศกึษามีการกำหนดปฏิทิน และ
แผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติ
การประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ
ติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุก
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อย
ละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ดี ดี ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดคา่เป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำ
รายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
แบบอย่าง  ทีด่ี และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนด
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา 
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 
 
 
 

ดี ดี ดีเลิศ 



68 

มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการ
ประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(Expert judgment) การประเมนิจากหลักฐาน
เชิงประจกัษ์ (evidence based 
assessment) โดยผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่าง
เป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำ
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และ
สาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และ
นำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ดี ดี ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
ในการทำงานปกติของสถานศึกษา 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรบัการ
ติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือใน
การประเมินคุณภาพเพ่ือนำผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และ
หนว่ยงานภายนอก 

ดี ดี ดีเลิศ 

ประเด็น 2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1 สถานศกึษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 



70 

มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

2.3.3 สถานศึกษามีหลักสตูรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ดีเลิศ 

ประเด็น 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 
 
ดี 

 
 
ดี 

 
 

ดีเลิศ 

2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงาน
รว่มกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

ดี ดี ดีเลิศ 

2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการ
พัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ดี ดี ดีเลิศ 

ประเด็น 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน  

 
 
 
ดี 

 
 
 
ดี 

 
 
 

ดีเลิศ 

2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ดี ดี ดีเลิศ 

ประเด็น 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
ดี 

 
 
 
ดี 

 
 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ประเด็น 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบ
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
ดี 

 
 
 
ดี 

 
 
 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

รอ้ยละความสำเร็จ ประเด็น 3.1  จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
 
 

72 

 
 
 

74 

 
 
 

76 

3.1.2 ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

70 72 74 

3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการเผยแพร่ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

70 72 74 

ประเด็น 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2.1 ครูร้อยละ 82 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 

82 

 
 

84 

 
 

86 

3.2.2 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application     

72 74 76 

3.2.3 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

72 74 76 

3.2.4  ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
 
 
 
 

72 74 76 
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มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
มาตรฐานที่  3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ร้อยละความสำเร็จ ประเด็น 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
3.3.1 ครรู้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

 
 

70 

 
 

72 

 
 

74 

ประเด็น 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 ครูร้อยละ 72 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

72 

 
 
 

74 

 
 
 

76 

3.4.2 ครูร้อยละ 72 มีเครื่องมอืวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

72 74 76 

ประเด็น 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครรู้อยละ 70 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการที่ สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
1.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 

1.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการงานนิทรรศการเปดิบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถการ
สื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพืน้ฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

1.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศกึษา 

- โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียน 

1.5 นักเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถในการ
คิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ)  
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 

2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมนิทักษะ
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการคิด ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 

ประเด็น 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากการทำ
โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3.3 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้าง
นวัตกรรม 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3.4 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้าง
นวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการ
เผยแพร่ 
 
 
 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๒ 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  
ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๒ 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 

ประเด็น 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

5.2 นักเรียนร้อยละ 25 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

5.3 นักเรียนร้อยละ 32 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
 

5.6 นักเรียนร้อยละ 92 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

5.8 นักเรียนร้อยละ 42 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียน 

ประเด็น 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรยีนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานส่งเสริมกจิกรรมแนะแนว 
- โครงการอบรมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 

6.2 นักเรียนร้อยละ 70 มี ID Plan และ 
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

- โครงการงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
- โครงการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อย
ละ 50 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

- โครงการงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
- โครงการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อย
ละ 50 มีความพร้อมในการทำงานและประกอบ
อาชีพ 

- โครงการงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
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ประเด็น โครงการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ในสถานศึกษา 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการงานวินัย ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

1.2 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมชีีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการงานวินัย ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

1.3 นักเรียนร้อยละ 72 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 

- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการงานวินัย ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ประเด็น 2)  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 

2.2 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมดุ 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
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ประเด็น โครงการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 

2.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปน็ไทย  

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรูสู้่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 

2.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 

ประเด็น 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการอบรมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
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ประเด็น โครงการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

- โครงการงานวินัย ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงคใ์นสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ประเด็น 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

4.2 นักเรียนร้อยละ 62 มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

4.3 นักเรียนร้อยละ 72 มีสุขภาพแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

4.4 นักเรียนร้อยละ 72 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม
เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด  

- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4.5 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.6 นักเรียนร้อยละ 72 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

- โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการอบรมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 

4.7 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
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ประเด็น โครงการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.7 นกัเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

- โครงการอบรมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 
- โครงการรทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็น 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 
2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถว้น 
ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนด ผู้รับผิดชอบ 
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่า
เป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน 
การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณา
จากทุกฝ่ายอย่างครบถว้นตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมาย
แต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
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ประเด็น โครงการ 
ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียน
และบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ      

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
- โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและ
ธุรการ 
- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสมอทอง
ปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย 
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทัง้จากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
 

2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุก
กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
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ประเด็น โครงการ 
ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ และเวลาอย่าง
ประหยัดและคุ้มคา่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพมีการเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทัง้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่าง
มีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่
มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร
ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
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ประเด็น โครงการ 
ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และ
แผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติ
การประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ
ติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุก
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึน้ไปของจำนวน
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้น
ไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้น
ไป พึงพอใจการดำเนินงาน 

- โครงการงานนโยบายและแผน 

2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ
เครื่องมอืที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงาน
ตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
แบบอย่าง  ทีด่ี และนำผลการติดตามตรวจสอบ
ไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
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ประเด็น โครงการ 
ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนด
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
โดยทกุมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา 
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบ
องค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การ
ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence 
based assessment) โดยผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคณุภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่าง
เป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำ
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และสาธารณชน 
พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับ
การเผยแพร่  และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
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ประเด็น โครงการ 
ประเด็น 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครแูละบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน
ปกติของสถานศึกษา 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดย
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างได้ 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
 
 

2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรบัการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และ
ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนำผล
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ประเด็น 2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
 

2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับ
ความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได ้ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
 

2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 
 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็น  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  

- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

2.4.2 ครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้
ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
 

2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการ
พัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

ประเด็น 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 ครแูละนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  

- โครงการงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการงานพัฒนางานพัสดุ 
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 

2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ได้มาตรฐาน 

- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนางานดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
- โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้” 
- โครงการงานพัฒนางานพัสดุ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

ประเด็น 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

- โครงการงานโสตทัศนศึกษา 
- โครงการงานนโยบายและแผน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 



87 

ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็น 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบ
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

- โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

3.1.2 ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการเผยแพร่ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

ประเด็น 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2.1 ครูร้อยละ 82 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2.2 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application     

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

3.2.3 ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ)  
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ประเด็น 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2.4  ครูร้อยละ 72 ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 

ประเด็น 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1 ครรู้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ประเด็น 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 ครูร้อยละ 72 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีนสื่อความ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
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ประเด็น โครงการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.2 ครูร้อยละ 72 มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางาน
วิชาการ) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ประเด็น 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โครงการงานห้องสมดุ 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 
- โครงการความรู้สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
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ส่วนที่ ๕ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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ส่วนที่ ๕ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 

 ๓. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

 ๔ . ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ ขอ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๒. เป็นผู้นำในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    ๓. เป็นผู้นำด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    ๔. เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาการ 
    ๕. เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
    ๖. เป็นผู้นำในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยร่วมกนัทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
    ๗. เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 
    ๘. เป็นผู้นำในการบริหารคุณภาพ  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือทำและรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๙. เป็นผู้สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๑๐. เป็นผู้นำในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ 
 ๑. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. นำหลักสูตรไปใช้ 
 ๓. ติดตามผลการใช้ 
 ๔. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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๔. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 
 ๑.การเตรียมการสอน 
  ๑) ศึกษาหลักสูตร 
  ๒) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓) การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  ๔) การวัดผลประเมินผล 
 ๒.การสอนซ่อม/เสริม 
  ๑) การวิเคราะห์ผู้เรียน 
  ๒) การเลือกวิธีสอน 
  ๓) ดำเนินการสอน 
 ๓.การสอนแทน 
  ๑) สอนแทนเนื่องจากครูไปราชการ/ลากิจ 
  ๒) สอนแทนเนื่องจากลาป่วย/ลาคลอด 
 ๔.การส่งเสริมการสอน 
  ๑) การตรวจผลงานนักเรียน 
  ๒) การปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการสอน 
 ๕.การจัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.การจัดกิจกรรมนักเรียน 
  ๑) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒) การอบรมนักเรียน 
  ๓) การควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 
  ๔) การตรวจสุขภาพนักเรียน 
 ๗.การปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน๓ปีไปสู่กานตามภารกิจภายใน๓ปีไปสู่การปฏิบัติรปฏิบัติ  
 ในการบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจภายใน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕63 ) ของโรงเรียน 
จะประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จำเป็นทีจ่ะต้องดำเนินการกำกับ
ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 
๑. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 เมื่อโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 –

๒๕63 เสร็จเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการต่างๆ ทราบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและดำเนินการให้บรรลุ  เป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63 – ๒๕65 
 
๒. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือใหแ้ผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63 – ๒๕65 เป็นแนวทางในการนำกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอันจะ
นำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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  ๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผล
ในช่วงปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕62 ทัง้นี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม  
  ๒.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 
 
๓. การจัดทำรายงานประจำปี(SAR) 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ์จะต้องจัดทำรายงานประจำปีเพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒563 – ๒๕65 

ของโรงเรียนสมอทองปทปีพลีผลอุปถัมภ ์  
****************************** 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 ได้พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ แล้ว  

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ได ้

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................ 

(นายบุญช่วย  นาคทัพ ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
อำเภอห้วยคต   จังหวัดอุทัยธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
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