
- ๑๕ - 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๑  ..........................................    
๑. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กลุ่ม

งานหลักสูตรและการสอน 
๑. ด้านปริมาณ 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จ านวน 
๒๘๘๖ คน 
๒. ด้านคุณภาพ 
ปัจจุบันนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดีข้ึน 

 
นักเรียนมีผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เกินระดับดี 
ร้อยละ ๘๐ 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค ์

๒. พัฒนางานทะเบียนวัดผล (กลุ่มงาน
หลักสูตรและการสอน) 

 ด้านปริมาณ 
๑) นักเรียนได้รับการ
ทดสอบที่มีมาตรฐาน 
 ๒) ครูมีผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 ๓) งานทะเบียน  
วัดผลประเมินผล
นักเรียน รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
 ๔) ปรับพ้ืนฐาน
ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนจ านวน ๕๐๐ 
คน 
  
 
 

 
ครูมีผลการวิเคราะห์
ข้อสอบในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ ร้อยละ ๘๐ 
-  งานทะเบียน  วัดผล
ประเมินผลนักเรียน 
รวดเร็วและถูกต้องเกิน
ร้อยละ๘๐ 
 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒, ๓, 

๔, ๕ 
ด้านการจัด

การศึกษามาตรฐาน
ที่ ๗, ๑๐ 



- ๑๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ตามโครงการศูนย์
โรงเรียนขยายผล หลักสูตรค่าย ๑ สอวน. 
(กลุ่มงานโครงการพิเศษ) 

ด้านปริมาณ  
 ๑. ครูวิทยากรที่
ฝึกอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ สอวน. 
จ านวน ๗ คน   
นักเรียนที่
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากศูนย์
มหาวิทยาลัย จ านวน 
๓๕ คนและ
คณะท างานจาก
โรงเรียน  จ านวน ๓๐ 
คน 
๒. ด้านคุณภาพ  
     ๑.นักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 
๓๕ คน มีความรู้  

 
ครูวิทยากรที่ฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญ สอวน. 
จ านวน ๗ คน   
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากศูนย์
มหาวิทยาลัย จ านวน 
๓๕ คนและคณะท างาน
จากโรงเรียน  จ านวน 
๓๐ คน 
 

() บรรล ุ
 

    ด้าน คุณภาพ
ผู้เรียน      

มาตรฐานที่ ๓   

๓ ปรับปรุงเพ่ิมเติมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.๓ (กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ) 

ด้านปริมาณ 
 ห้องเรียนชั้น ม.๓ GP  
ด้านคุณภาพ 
    ๑) นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม   

 
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
ดีข้ัน  

() บรรล ุ
 

    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  

๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ

ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 

๔ ปรับสภาพวิชาการ ม.๑ (กลุ่มงาน
โครงการพิเศษ) 

ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้น ม.๑ GP 
จ านวน ๖๐  คน 
๒. ด้านคุณภาพ 

 
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
ดีข้ัน 

() บรรล ุ
 

    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ



- ๑๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

   ๑) นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดแบบ
องค์รวม   
    ๒)นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 

 

 
 

โครงการบริการสารสนเทศไอซทีีเพือ่
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการ
บริการอย่างน้อย ๔๐ 
ชั่วโมง/ปี/คน 
๒. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการ
บริการอย่างน้อย ๔๐ 
ชั่วโมง/ปี/คน 

 

 
นักเรียนใช้บริการ 
ระบบ ICT เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ ๓๐% จากปีที่แล้ว  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน           

มาตรฐานที่ ๓ 
ด้านคุณภาพการ

สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓    

      
      

๕  
สอนเสริมเวลาพิเศษภาคฤดูร้อน ม.๓ 

)กลุ่มงานโครงการพิเศษ(  

ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คน 
 ด้านคุณภาพ 
   ๑ (นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 
นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คนได้รับ
การพัฒนา  
 

() บรรล ุ
 

  ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 



- ๑๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดแบบ
องค์รวม   
 

 

๖ ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จังหวัดปทุมธานี” )กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ(  
 

ด้านปริมาณ 
   ๑.นักเรียนชั้น ม.๑
GP จ านวน ๖๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถ
ออกแบบการทดลอง 
เทคนิคการใช้
เครื่องมืออย่างถูกต้อง 

 
นักเรียนชั้น ม.๑GP 
จ านวน ๖๐  คน 
ได้เข้าร่วมการศึกษา
นอกสถานที่  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

๗ สอนเสริมแบบเข้มวันเสาร์เวลาพิเศษ 
 

ด้านปริมาณ 
     ๑.นักเรียนชั้น ม.
๑-๓ GP จ านวน ๑๘๐  
คน 
ด้านคุณภาพ 
     ๑. นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม  
 

 
๑.นักเรียนชั้น ม.๑-๓ 
GP จ านวน ๑๘๐  คน 
ได้รับการพัฒนา  

() บรรล ุ
 

   ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

๘ แข่งขันวิชาการ 
        
 

ด้านปริมาณ 
     ๑.นักเรียนชั้น ม.
๑-๓ GP จ านวน ๑๘๐  
คน 
ด้านคุณภาพ 
     ๑.นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมทางด้าน

 
๑.นักเรียนชั้น ม.๑-๓ 
GP จ านวน ๑๘๐  คน 
ได้รับการพัฒนา 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 



- ๑๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
     ๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

๙ ค่ายกิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์พิเศษใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ -๖ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม 
จ านวน ๘๙ คน เข้า
ค่ายกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ๓  วัน ๒ 
คืน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนที่เข้าค่าย 
ได้รับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีเจตคติที่ดี 

 
นักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์พิเศษใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ ๔ -๖ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม จ านวน ๘๙ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ได้รับการพัฒนา 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
 

๑๐ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 

ด้านปริมาณ   
 ๑. คณะครู และ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.๔-ม.๖ 
ผ่านการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษาจ านวน  
๑๐๐ คน 
๒. ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมี
ความรู้ และ
ประสบการณ์ทาง

 
นักเรียน ม.๔-ม.๖ ผ่าน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาจ านวน  
๑๐๐ คน 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่  ๓, ๕ 



- ๒๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

วิทยาศาสตร์ 
๑๑ โครงการสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔GP-๖GP 
 

ด้านปริมาณ 
๑. การด าเนินงาน
ตามโครงการน้ี มี
เป้าหมายสอนเสริม
ให้นักเรียนห้องเรียน 
พิเศษในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จ านวน  ๙๐  คน 
 

 
นักเรียนห้องเรียน 
พิเศษในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จ านวน  ๙๐  คน 
ได้รับการเข้าร่วม
โครงการ  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ ๓, ๕ 
 

๑๒  
จัดซื้อ – นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

ปริมาณ 
 ๑. เครื่องฉายภาพ 
VISUALIZER 
๒. ล าโพงช่วยสอน
พร้อมไมล์           
  ๓. วิทยุ แบบเล่น ดี
ซี   พร้อมไมล์สาย  
๔. ไมค์ลอยแบบถือคู่  
UHF        ๕. เครื่อง
ชาร์จ แบตเตอรี่   
๖. จอภาพโปรเจค็
เตอร์ ขนาด ๗๐x๗๐ 
น้ิว พร้อมขาต้ัง   
ด้านคุณภาพ 
๑.  การใช้สื่ออย่างมี
คุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ 

 
จัดหาอุปกรณ์ได้ตาม
ความต้องการ  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
 
 
 
 

๑๓ โครงการพ่ีสอนน้องส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘ 
 

ปริมาณ 
๑. นักเรียนที่ต้องการ
พัฒนาตัวเองใน
ระดับชั้น ม ต้น  และ
เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนา 
 ๒.อาสาสมัครจากรุ่น

 
นักเรียนห้องเรียน 
พิเศษในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จ านวน  ๙๐  คน 
ได้รับการเข้าร่วม
โครงการ 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
 



- ๒๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

พ่ี จ านวน ๑๐  คน 
เป็นวิทยากร 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจที่
จะเข้าร่วมโครงการ 
    ๒.นักเรียนมีความรู้
ดีข้ึน 

๑๔ ปรับปรุงห้องเรียน EP จ านวน  ๑  
ห้องเรียน 
 

เป้าหมายด้านปริมาณ  
 ๑) เป้าหมายด้าน
ปริมาณ นักเรียนใน
โครงการ  EP 
ระดับชั้น 
ด้านคุณภาพ  
    ๑) นักเรียนใน
โครงการ EP English 
Camp   ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทาง 
 

 
นักเรียนห้องเรียน 
EP ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จ านวน  ๙๐  คน 
ได้รับการเข้าร่วม
โครงการ 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
 

๑๕ เข้าร่วมแข่งขัน  Open House โรงเรียน 
EP เขตภาคเหนือ 
 

ด้านปริมาณ 
๑ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘    
จ านวน  ๖  ห้องเรียน   
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนใน
โครงการ สามารถ
พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ 

 
นักเรียนห้องเรียน 
EP ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จ านวน  ๙๐  คน 
ได้รับการเข้าร่วม
โครงการ 

() บรรล ุ
 

  ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  มาตรฐาน
ที่  ๓ 
     ด้านการจัด
การศึกษา                     
มาตรฐานที่  ๑๑ 
 

๑๖ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การน าเสนอผลงาน 
 

ด้านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับ ม.๒ 
จ านวน ๕๐๒ คน  
๒. นักเรียนระดับ ม.๕ 

 
นักเรียนระดับ ม.๒ 
จ านวน ๕๐๒ คน  
       ๒. นักเรียนระดับ  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๔  
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ



- ๒๒ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

จ านวน ๔๘๘ คน 
ด้านคุณภาพ   
๑. นักเรียนน าเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า
ได้ 
๒. นักเรียน น าเสนอ
ผลงานด้วย
นิทรรศการได้ 
 

 
นักเรียนชั้น ม.๕ จ านวน 
๔๘๘ คน 
ได้เข้าร่วมน าเสนอ
โครงงาน  

คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
 

๑๗ งานพัฒนาการเรียนการสอนโดยรูปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
    บูรณาการ English for Integrated 
Studies (EIS) 

ด้านปริมาณ 
๑. พัฒนาครู
ปฏิบัติการสอน
ทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการสอนใน
กลุ่มคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดย
การบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบ EIS 
 

 
ครูได้ผ่านการอบรม
จ านวน ๑๒๐ คน ใน
สองกลุ่มสาระ  

() บรรล ุ
 

    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓, ๕   
    ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗           
    ด้านคุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓           

๑๘ เปิดโลกวิชาการ    ด้านปริมาณ    
๑.นักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑,๔ ของโรงเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  
ด้านคุณภาพ 
๒. โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม มีนักเรียน
ทุกระดับชั้น ท่ีมี
คุณภาพ 

 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ 
ของโรงเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม   
 

() บรรล ุ
 

ด้าน..คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๕ 
     ด้าน .จัดการ
ศึกษ 
มาตรฐานที่ ๗ 
      ด้าน  มาตรการ
การส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 



- ๒๓ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑๙ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ ๘   กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้   

 ด้านปริมาณ. 
นักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมได้รับ
ยกระดับผล O-NET 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
ด้านคุณภาพ 
.ผลสัมฤทธ์ิ O-NET 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

นักเรียนทุกระดับชั้น 
 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ได้รับยกระดับผล O-
NET ทุกกลุ่ม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕  

() บรรล ุ
 

   ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๕ 
    ด้าน.จัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ 
     ด้าน  มาตรตร
การการส่งเสริม
 มาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ(ศิลปะ)  

ด้านปริมาณ 
๑.ห้องปฏิบัติการทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีสื่ออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
๒. ห้องเรียนมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓. นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลางและเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.

 
๑.นักเรียน  ๒,๘๕๐ 
ได้รับการพัฒนา 
๒. ครูกลุ่มสาระ ศลิปะ
ได้พัฒนาการเรียนการ
สอน  
๓. ผลสัมฤทธ์ิ O net 
เพ่ิมข้ึน ๓% 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     
 



- ๒๔ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๓๔.๖๔% 
ระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๓๗.๒๑% ในระดับ ม.
ปลาย เป็นระดับ
โรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มี
ค่าเฉลี่ยเป็น 
๓๗.๗๐% 
๔. มีการนิเทศ ติดตาม 
การเรียนการสอนของ
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครสูามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถ 

 โครงการ เปิดโลกการเรียนรู้สู่สงัคม 
ค่านิยม ๑๒ ประการ บนพ้ืนฐาน
มาตรฐานสากล     
เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
 

เชิงปริมาณ  
๑ นักเรียนจ านวน 
ระดับ ม . ๓ และ ม. 
๖  
เชิงคุณภาพ  
๒ ด้านคุณภาพ 
๑  คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสโุขทัย

 
นักเรียนจ านวน ระดับ 
ม . ๓ และ ม. ๖ 
จ านวน ๑๒๐๓ คน ได้
เข้าร่วมโครง 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     
 



- ๒๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

วิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมมีค่า 
GPA ในรายวิชาท่ีอยู่
ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
๓.๐๐ ข้ึนไป 
๒. นักเรียนมีผลงาน
ของตนเองอย่างน้อย 
๒ ชิ้นต่อหน่ึงภาค
เรียน 
 ๓. ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพดีและ
สามารถใช้งานได้จริง
อย่างน้อยคนละ ๑ 
รายวิชา 
 ๔. ครูมีวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยคนละ 
๑ เรื่องต่อภาคเรียน 
๕. มีเครื่องมือการ
วัดผลประเมินผลที่มี
คุณภาพและ
หลากหลาย 
๖. ครูมีสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน
อย่างน้อย ๒ ชิ้นต่อ
ภาคเรียนด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

 
๑.   นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมมีค่า 
GPA ในรายวิชาท่ีอยู่ใน
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
๓.๐๐ ข้ึนไป 

      ๒. นักเรียนมี
ผลงานของตนเองอย่าง
น้อย ๒ ชิ้นต่อหน่ึงภาค
เรียน 
๔. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
ต่อภาคเรียน 
๕. มีเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย 
๖. ครูมีสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนอย่าง
น้อย ๒ ชิ้นต่อภาคเรียน 
 

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     
 



- ๒๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. นักเรียนมีทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู ้
๓. นักเรียนเรียนรู้
อย่างสนุกสนานและมี
ความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๔. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 
และมีความช านาญ
การในการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมที่มากข้ึน 
 

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู 
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมเข้าร่วม
อบรมจ านวน ๗๐ 
คน 
๒.   นักเรียน ครู 
โรงเรียนที่มีความ
สนใจเข้าร่วมอบรม
จ านวน ๕๐ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียน ครู มี
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
สูงข้ึน 
๒.   นักเรียน ครู มี
ทักษะในการประกอบ
และเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ 

 
นักเรียน ครู โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมเข้าร่วม
อบรมจ านวน ๗๐ คน
ได้รับการพัฒนา  

() บรรล ุ
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     
 



- ๒๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓.   นักเรียน ครู 
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และมีความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ 

ด้านปริมาณ 
๑. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและกระตุ้น
ให้เด็กไทยหันมาสนใจ
ในเรื่องการพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
๒. เพ่ือให้เด็ก 
นักเรียนและเยาวชนผู้
ที่สนใจ ได้เพ่ิม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้  ในการ
ประกอบ 
หุ่นยนต์และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
๓. เพ่ือสร้างสรรค์ 
เสริมทักษะ และ
ความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาการสร้าง
หุ่นยนต์ได้ 
 
 

 
นักเรียน ม ๓ จ านวน 
๔๙๐ คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมหุ่นยนต์  

() บรรล ุ   มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 
 

 โครงการค่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านปริมาณ  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้
พ้ืนฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ให้แก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 
๑. นักเรียน ระดับชั้น ม 
๑-๖ จ านวน ๒๘๕๐ คน
ได้รับการพัฒนา  
๒. ได้คัดเลือกนักเรียน 
๑๒ คนเพ่ือแข่งขัน

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ข้อที ่๑,๒,๓,๔,๕ 



- ๒๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. เพ่ือคัดสรรนักเรียน
ที่มีความเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เข้าแข่งขันในงาน
ต่างๆ 
๓  เพ่ือกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดการ
ต่ืนตัวในการพัฒนา
งานทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
๔  เพ่ือให้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิกกับงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ระดับต่างๆ  

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งาน
อุตสาหกรรม (ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น
ห้องเรียนเขียนแบบ) ๘.๓.๑ 
 
 

ด้านคุณภาพ  
๑ เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
.๒ บุคลากรมคีวามพึง
พอใจ และร่วมมือดูแล
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 
 

 
กลุ่มงานอุตสาหกรรมได้
มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเขียน
แบบ  

() บรรล ุ มาตรฐานที่   ๓   
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ข้อที่  ๗ 
 

 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สงัคมค่านิยม 
๑๒ ประการบนพ้ืนฐานมาตรฐานสากล  

     เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
(Sukhothaiwittayakom Open House 
๒๕๕๘) 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม นิทรรศการ 

งานวิชาการและชม

ผลงานของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
นิทรรศการ งานวิชาการ
และชมผลงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
ร้อยละ ๖๐ 

() บรรล ุ มาตรฐาน  ผลการ
จัดการศึกษา   
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ื    ข้อ
ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 
 



- ๒๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ร้อยละ ๖๐ 

ด้านคุณภาพ 
 
๑. นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถด้านการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเต็ม
ความสามารถ 

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
๑- ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรยีนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
๒ นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล  
๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อย่าง 
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการ

 
๑. นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
๒. มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์อย่าง
เพียงพอ 
๓. ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง 
๔. หลากหลายตาม
ระดับความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 

-   
 

() บรรล ุ ๓. สนองมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ด้าน คุณภาพผู้เรียน  
       มาตรฐานที่ 
๑,๕,๖ 
ด้าน การจัดการ
ศึกษา 
       มาตรฐานที่ 
๑๑ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
 



- ๓๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกคน 
๑๐๐% 

 ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ด้านปริมาณ 
๑.ครูและนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ได้รับการพัฒนา ให้
เป็นคนดี  
มีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ร้อย
ละ ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
      - นักเรียนได้รับ
รางวัลการแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่หรือสูง 
 
 
 

 
นักเรียน ๒๘๕๐ คน
ได้รับการพัฒนา สู่ความ
เป็นเลิศ  
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๓, ๔ 

 

 พัฒนานักเรียน (เด็กอ่อน) ด้านปริมาณ 
กว่าอย่างน้อย ๕ 
รายการข้ึนไป  
 ๑ นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเอง 
๒.นักเรียนที่มี

 
๑ นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเอง 
๒.นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ได้รับการ

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๓, ๕ 

 



- ๓๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ได้รับการ
ส่งเสริม 
๓. เพ่ือเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ส่งเสริม 
๓. เพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะ
ด้าน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.อาจารย์ผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์  เคมี 
ชีววิทยา และฟิสิกส์ที่
มีความพร้อม และ
นักเรียนที่มีความ
พร้อมในด้าน
วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๒มีศักยภาพและมี
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑ คณะครูมีความรู้
ความสามารถมากข้ึน
และน าไปใช้กับ
นักเรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 
อาจารย์ผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์  เคมี 
ชีววิทยา และฟิสิกส์ที่มี
ความพร้อม และ
นักเรียนที่มีความพร้อม
ในด้านวิทยาศาสตร์ ไม่
เกินระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ มีศักยภาพและมี
ความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐% 
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
 

 เปิดโลกการเรียนรู้สู่สงัคม ค่านิยม ๑๒ 
ประการ บนพ้ืนฐานมาตรฐานสากล    
เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑ ด้านปริมาณ 
๑ นักเรียนจ านวน 
๓,๐๐๐ คน   ครู 
จ านวน ๑๕๙ คน  
เผยแพร ่ แสดงผลงาน
และสาธิตผลงานต่าง 
ๆ  ในเชิงวิชาการ  
๒  ด้านคุณภาพ 

 
 ๑ นักเรียนจ านวน 
๓,๐๐๐ คน   ครู 
จ านวน ๑๕๙ คน  
เผยแพร่  แสดงผลงาน
และสาธิตผลงานต่าง ๆ 
 ในเชิงวิชาการ  
๑. คุณภาพการจัดการ

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้  
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
 



- ๓๒ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

       ๑. คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
 

เรียนการสอนของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร
สถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

 นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
๑.ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้รับการอบรม 
พัฒนาตนเองตาม
ระบบกิจกรรม 
นิเทศภายในอย่างน้อย             
๑  คน :  ๑  เดือน :  
ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
       ๑.  ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ ๑๔ ตัว
บ่งชี้ในระดับดี/ดีมาก  
ของมาตรฐานที่ ๙ 
และ ๑๐ 
 

 
๑.ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้รับการอบรม พัฒนา
ตนเองตามระบบ
กิจกรรม 
นิเทศภายในอย่างน้อย             
๑  คน :  ๑  เดือน :  
ครั้ง 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๓, ๕ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้  
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
 

 จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอ 

 
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง ๑๐๐% 

- นักเรียนกลุ่มอ่อน 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่  
๓, ๕ 
 



- ๓๓ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. ห้องสมุดมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓. นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ครู
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อย่าง 
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒. ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มี
ทักษะในการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาต่างประเทศ  
มากข้ึนจัดท าสื่อ ใบ
งาน 

ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 

-  

 ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านปริมาณ 
๑ ครูทุกคนมีสื่อ 
นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ 
ชิ้นงาน  
๒ ด้านคุณภาพ 
 - นักเรียนที่มี
ความสามารถในระดับ
อ่อนได้รับการพัฒนา 
๑๐๐ % 

 
ครูทุกคนมีสื่อ 
นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ 
ชิ้นงาน  
๒ ด้านคุณภาพ 
 - นักเรียนที่มี
ความสามารถในระดับ
อ่อนได้รับการพัฒนา 
๑๐๐ % 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่  
๓, ๕ 



- ๓๔ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

  
 พัฒนานักเรียน (เด็กอ่อน) ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์จ านวน 
๑๐๐ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑ นักเรียนมี
ประสบการณ์การการ
แก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ที่
หลากหลายย่ิงข้ึน 
 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์จ านวน 
๑๐๐ คน 
ได้รับการพัฒนา  

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่  
๓,๔ 
 

 การพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือ
เฉพาะด้าน 

ด้านปริมาณ 
๑ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ เกม 
และชมผลงานดีเด่น
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ด้านคุณภาพ 
๑ นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
 

 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ เกม และชม
ผลงานดีเด่นของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่  
๓, ๕ 
 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (O-Net)  ปี
การศึกษา ๒๕๕๘   

 ด้านปริมาณ 
.๑  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน  ๓๐๐  คน  
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของ

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ จ านวน  ๓๐๐  
คน  เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและมีเจตคติที่ดี  

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน                  
มาตรฐานที่ ๑ ,๓, ๔ 
,๕              



- ๓๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
๑  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มี

เจตคติที่ดีต่อวิชา

ภาษาไทยและสนใจ

เรียนวิชาภาษาไทย

มากข้ึน 

๒ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มี

ผลสัมฤทธ์ิจากสอบ 

GAT สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของปีการศึกษาท่ีผ่าน

มา 

 

 กิจกรรม/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย GAT  
เชื่อมโยงภาษาไทย   

ด้านปริมาณ 
.๑  นักเรียนร้อยละ  
๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนที่สูงข้ึน  
ด้านคุณภาพ 
๑ นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุขและมี
สื่อนวัตกรรมในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 
 

 
นักเรียนร้อยละ  ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนที่สูงข้ึน 

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๓                 
 มาตรฐานที๕่                   
มาตรฐานที่ ๗                         

 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศ 

ด้านปริมาณ 
๑  นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน

 
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ห้องเรียน

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่.๓ ๕ ๗. 
 



- ๓๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ทางวิชาการ 
ด้านคุณภาพ 
๑  นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถในงาน
ศิลปหัตถกรรมและ
ส่งเสริม 

พิเศษ 

 ค่ายภาษาไทยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ภาษาไทย 

ด้านปริมาณ 
๑  นักเรียนได้ฝึก
ทักษะด้านภาษาไทย
และฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก  
ด้านคุณภาพ 
.๑  นักเรียนช่วงชั้นที่  
๓  จ านวน  ๑๐๐  คน 

 
นักเรียนจ านวน ๑๐๐ 
คน  

 ด้านผู้เรียน              
มาตรฐานที่.๔ 

 ค่ายภาษาไทยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ภาษาไทย 

ด้านปริมาณ 
๑  นักเรียนได้ฝึก
ทักษะด้านภาษาไทย
และฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก  
ด้านคุณภาพ 
๑  นักเรียนช่วงชั้นที่  
๓  จ านวน  ๑๐๐  คน 

 
นักเรียนจ านวน ๑๐๐ 
คน 

() บรรล ุ ด้านผู้เรียน              
มาตรฐานที่.๔ 

 
 
  



- ๓๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๒  .......................................... 
๑. พัฒนางานทะเบียนวัดผล )กลุ่มงาน

หลักสูตรและการสอน(  
ด้านปริมาณ 
๑) นักเรียนได้รับการ
ทดสอบที่มีมาตรฐาน 
๒) ครูมีผลการวิเคราะห์
ข้อสอบในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ 
๓) งานทะเบียน  วัดผล
ประเมินผลนักเรียน 
รวดเร็วและถูกต้อง 
๔) ปรับพ้ืนฐานทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนจ านวน 
๕๐๐  คน  
ด้านคุณภาพ 
     ๑) นักเรียนได้รับการ
ประเมินจากข้อสอบที่มี
คุณภาพ 
    ๒) นักเรียนมีทักษะใน
การท าข้อสอบในรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐาน 
     ๓) งานทะเบียนและ
วัดผลเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนากระบวนการ
สอนและกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

๑) ครูมีผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
ร้อยละ ๘๐ 
    ๒) งานทะเบียน  
วัดผลประเมินผล
นักเรียน รวดเร็วและ
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

 

() บรรล ุด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒, ๓, ๔, 
๕ 
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗, ๑๐  

 

๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนโดย
รูปแบบการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ 
    บูรณาการ English for Integrated 
Studies (EIS) 
 

. ด้านปริมาณ 
     ๑) พัฒนาครู
ปฏิบัติการสอนทางด้าน
เทคนิคและกระบวนการ
สอนในกลุ่มคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

 
ครูได้ผ่านการอบรม
จ านวน ๑๒๐ คน ใน

สองกลุ่มสาระ 

() บรรล ุด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓, ๕   
    ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗           
     ด้านคุณภาพการ



- ๓๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยการบูร
ณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบ EIS 
๒) จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
๑) มีครูปฏิบัติการสอน
ทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการสอนในกลุ่ม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
คอมพิวเตอร์ 

สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓           

 

๓ โครงการอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
 ๑. เว็บไซต์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ และทุกกลุ่มงาน
ของโรงเรียน 
    ๒. มีสื่อนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ด้านคุณภาพ 
   ๑. มีเว็บไซต์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

 
 
 

Website ของกลุ่ม
สาระ ๑๐๐%  

() บรรล ุด้านการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗   
ด้านคุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔   
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม   

มาตรฐานที่ ๑๕   



- ๓๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 
 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทางกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะมี
สื่ออุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
      - ห้องเรียนมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับศึกษา
ค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
       - นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลางและเก่ง ได้รับ
การพัฒนาตามระดับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๑๐๐% 
       - ยกระดับ
ผลทดสอบ O-NET ให้
สูงข้ึนจากระดับประเทศ 
ปี ๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนเป็น ๔๖.๓๖% 
ในระดับ ม.ต้น เป็นระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ 
ได้ ๓๔.๖๔% ระดับ
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนเป็น ๓๗.๒๑% 
ในระดับ ม.ปลาย เป็น
ระดับโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มี
ค่าเฉลี่ยเป็น ๓๗.๗๐% 
     - มีการนิเทศ ติดตาม 

- นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลางและเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
- ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.
ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๖.๗๐% 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน                  
มาตรฐานที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
ด้านการจัดการศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     

          
 



- ๔๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

การเรียนการสอนของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 
๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนทุกคน 
๑๐๐% 
 

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

ด้านปริมาณ 
๑.   นักเรียนมีค่า GPA 
ในรายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓.๐๐ ข้ึนไป 
๒นักเรียนมีผลงานของ
ตนเองอย่างน้อย ๒ ชิ้น
ต่อหน่ึงภาคเรียน 
๓ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพดี
และสามารถใช้งานได้
จริงอย่างน้อยคนละ
รายวิชา 
๔. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
ต่อภาคเรียน 

- นักเรียนมีค่า 
GPA ในรายวิชา
ที่อยู่ในกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
๓.๐๐ ข้ึนไป 

- นักเรียนมีผลงาน
ของตนเองอย่าง
น้อย ๒ ชิ้นต่อ
หน่ึงภาคเรียน 

- ครูมีวิจัยอย่าง
น้อย คนละ ๑ 
เรื่อง และมีสื่อ
และนวัตกรรม

สองชิ้น 

() บรรล ุมาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษากลุ่ม
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ ข้อที่ ๙ 
๑๐ 
 



- ๔๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๕มีเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย 

1. ครูมีสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 
๒ ชิ้นต่อภาคเรียน 

   ด้านคุณภาพ 
1. ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
๒.นักเรียนมีทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

๓. นักเรียนเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานและมีความรู้
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๔ ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน และ
มีความช านาญการใน
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  

ผลิตสื่อนวัตกรรมที่
มากข้ึน 

 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ 
ด้านปริมาณ 

๑.   นักเรียน ครู 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าร่วมอบรมจ านวน ๗๐ 
คน 

๒.   นักเรียน ครู 
โรงเรียนที่มีความสนใจ
เข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๐ 
คน 
ด้านคุณภาพ 

๑.   นักเรียน ครู มี

๑. นักเรียน ครู 
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมเข้าร่วมอบรม
จ านวน ๗๐ คน 

๒.   นักเรียน ครู 
โรงเรียนที่มีความสนใจ
เข้าร่วมอบรมจ านวน 
๕๐ คน 
ได้รับการพัฒนาอบรม  

() บรรล ุ   มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 
 



- ๔๒ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์สูงข้ึน 

๒.   นักเรียน ครู มี
ทักษะในการประกอบและ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ 

๓.   นักเรียน ครู 
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และมีความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 โครงการค่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านปริมาณ 
   ๑.   มีผลงานนักเรียน

ทางด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกที่สร้างข้ึนหลังจาก
เข้ารับการอบรม  
จ านวน ๕๐ ชิ้น 
   ๒.   นักเรียนที่มีความ

เป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก อย่าง
น้อยจ านวน ๑๐ คน 
๙.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๑.   นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ดีข้ึน 
   ๒.   นักเรียนมีความรู้ 

และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
   ๓.   นักเรียนเรียนรู้

อย่างสนุกสนานและมี
ความรู้น าไปใช้ประโยชน์

o มีผลงานนักเรียน
ทางด้าน
คอมพิวเตอร์
กราฟิกที่สร้างข้ึน
หลังจากเข้ารับ
การอบรม  
จ านวน ๕๐ ชิ้น 

- ๒.   นักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศ
ทางด้าน
คอมพิวเตอร์
กราฟิก อย่าง
น้อยจ านวน ๑๐ 

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 



- ๔๓ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

  
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งาน
อุตสาหกรรม (ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น
ห้องเรียนเขียนแบบ) ๘.๓.๑ 
 
 

 
 ด้านปริมาณ 
๑. ปรับปรงุ

ห้องปฏิบัติการเรียนการ
สอน 
๒. ซ่อมแซม วัสดุ และ

เครื่องใช ้
๙.๒ ด้านคุณภาพ     
นักเรียนและครูมีห้อง

ฝึกงานเป็นระเบียบและมี
วัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง
พอเพียง 

 
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการสอน ๒ 
ห้อง 
 

() บรรล ุ  
มาตรฐานที่   ๓   
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ข้อที่  ๗ 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 

ด้านปริมาณ 
      ๑. มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
เพียงพอต่อนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนมีค่า GPA 
ในรายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่ม
สาระฯ คอมพิวเตอร์  
๓.๐๐ ข้ึนไป 
    ๒. ครูมีเครื่องมือการ
วัดผลประเมินผลที่มี
คุณภาพและหลากหลาย 

 

-  
- มีห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้
เพียงพอต่อนักเรียน 
 

- นักเรียน ๗๐% ได้ 
ผลการเรียนที่ดีข้ึน 

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ข้อที๓่,๔,๕ 
 

 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สงัคม
ค่านิยม ๑๒ ประการบนพ้ืนฐาน
มาตรฐานสากล  
เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง

ด้านปริมาณ 
    นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม นิทรรศการ งาน

 
นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม ร้อย
ละ ๗๐ ได้เข้าร่วม

() บรรล ุ มาตรฐาน  ผลการจัด
การศึกษา   
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
  ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 



- ๔๔ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

มหาราช (Sukhothaiwittayakom 
Open House ๒๕๕๘) 
 

วิชาการและชมผลงาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ร้อยละ ๖๐ 

ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
ได้แสดงศักยภาพของ
ตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

กิจกรรม   

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
๑. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีสื่ออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและ 
เพียงพอ 
๒. นักเรียนกลุ่มอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง ได้รับการ
พัฒนาตามระดับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  
๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่าง 
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 
๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
มีห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ ๑ ห้อง  
นักเรียนกลุ่มอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง ได้รับ
การพัฒนาตามระดับ
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ๑๐๐% 

() บรรล ุ ๓. สนองมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ด้าน คุณภาพผู้เรียน  
       มาตรฐานที่ 
๑,๕,๖ 
ด้าน การจัดการ
ศึกษา 
       มาตรฐานที่ 
๑๑ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
 



- ๔๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียน
ทุกคน ๑๐๐% 

   -    
      

 
 
  



- ๔๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๓ .......................................... 
๑ พัฒนาหลักสูตรและการสอน )กลุ่มงาน

หลักสูตรและการสอน(  
. ด้านปริมาณ     
หลักสูตรสถานศึกษา ,
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เร ียนรู้ 
ด้านคุณภาพ   
โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน
และบริการของ
โรงเรียน 
 

 
โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  

() บรรล ุ      ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐  

๒ งานจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ )กลุ่มงานหลักสูตรและ
การสอน(  

ด้านปริมาณ 
 ๑) นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมได้รับ
การดูแลเรื่องการเรียน
การสอนและมี
ห้องเรียนส าหรับ
นักเรียน ๓๕๐๐  คน  
 ด้านคุณภาพ 
๑) นักเรียนทั้งหมด 
๑๐๐% ได้รับการดูแล
เก่ียวกับการเข้าชั้น
เรียนและเรียนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
๑) นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมได้รับ
การดูแลเรื่องการเรียน
การสอนและมีห้องเรียน
ส าหรับนักเรียน ๓๕๐๐ 

() บรรล ุ     ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ 
   ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๗, 
๑๐  
    ด้านคุณภาพ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓ 
 

๓ งานตารางสอน )กลุ่มงานหลักสูตรและการ
สอน(  

. ด้านปริมาณ 
     ๑) นักเรียน
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมได้รับการดูแล
เรื่องการเรียนการสอน
และมีห้องเรียนส าหรับ
นักเรียน ๓๕๐๐  ค น 

๑) นักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมได้รับ
การดูแลเรื่องการเรียน
การสอนและมีห้องเรียน
ส าหรับนักเรียน ๓๕๐๐ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  มาตรฐาน
ที่ ๒ 
    ด้านการจัด
การศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗, 
๑๐  



- ๔๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 ด้านคุณภาพ 
 ๑) นักเรียนทั้งหมด
๑๐๐% ได้รับการดูแล
เก่ียวกับการเข้าชั้น
เรียนและเรียนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 

    ด้านคุณภาพ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓ 
 

๔ ปรับปรุงเพ่ิมเติมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.๓  )กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ(  

. ด้านปริมาณ 
 ๑.ห้องเรียนชั้น ม.๓ 
GP  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและ
มีความคิดแบบองค์
รวม  
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

 
ได้รับการปรับปรงุ
ห้องเรียน ๒ ห้อง 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

๕ ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ม .ต้น  )กลุ่มงาน
โครงการพิเศษ(  

. ด้านปริมาณ 
๑.ห้องเรียนชั้น ม.๑-๓ 
GP  
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุป๗ความคิดรวบ
ยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีความคิด
แบบองค์รวม   ๒.
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

 
ได้รับการปรับปรงุ
ห้องเรียน ๒ ห้อง 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 



- ๔๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ทางการเรียนสูงข้ึน 
๖  

สอนเสริมเวลาพิเศษภาคฤดูร้อน ม.๓ 
)กลุ่มงานโครงการพิเศษ(  

ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้น ม.๓ 
 GP จ านวน ๖๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
   ๑ (นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและ
มีความคิดแบบองค์
รวม   
 

 
นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม  

() บรรล ุ   ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

๗ ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จังหวัดปทุมธานี” )กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ(  
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนชั้น ม.๑GP 
จ านวน ๖๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถ
ออกแบบการทดลอง 
เทคนิคการใช้เครื่องมือ
อย่างถูกต้อง 

 
๑.นักเรียนชั้น ม.๑GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

๘  
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
“ศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ 
ทะเลไทย  ”และ “ศึกษาข้ันตอนการ
ทดลองปฏิบัติการชีววิทยา” จังหวัดชลบรุี  
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนชั้น ม.๒GP
และคร ูจ านวน ๖๔  
คน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ทางด้าน

 
นักเรียนชั้น ม.๒GPและ
คร ูจ านวน ๖๔  คนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 



- ๔๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเพ่ิมข้ึน 
 

      
๙  

สอนเสริมแบบเข้มวันเสาร์เวลาพิเศษ 
        
 

ด้านปริมาณ 
    ๑.นักเรียนชั้น ม.๑-
๓ GP จ านวน ๑๘๐  
คน 
ด้านคุณภาพ 
    ๑.นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและ
มีความคิดแบบองค์
รวม   
    ๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

. 
นักเรียนชั้น ม.๑-๓ GP 
จ านวน ๑๘๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรมสอนเสริม  

() บรรล ุ  
    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
     ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

๑๐  
แข่งขันวิชาการ 
        
 

ด้านปริมาณ 
 ๑.นักเรียนชั้น ม.๑-๓ 
GP จ านวน ๑๘๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

 
.นักเรียนชั้น ม.๑-๓ GP 
จ านวน ๑๘๐  คนได้รับ
การเข้าร่วมกิจกรรม  
 

() บรรล ุ      
    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 
 

๑๑    () บรรล ุ  



- ๕๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

พัฒนาเครือข่าย ด้านปริมาณ    
๑มีเครือข่ายโรงเรียน 
สถาบันในประเทศ 
หรือต่างประเทศอย่าง
น้อย ๑  เครือข่าย  
ด้านคุณภาพ  นักเรียน 
ครู และบุคลากรมี
ความรู้ประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ และ
วัฒนธรรมกับโรงเรียน 
สถาบันใน หรือนอก
ประเทศ 
 

 
โรงเรียนมีการพัฒนา
เครือข่าย 

    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่.   
๓,๖ 
     ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่    ๑๐    
๑๒ 
      ด้านคุณภาพ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่    ๑๓ 
        ด้านอัต
ลักษณ์ของ
สถานศึกษา                
มาตรฐานที่    ๑๔ 
 

๑๒ งานพัฒนาการเรียนการสอนโดยรูปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ บูรณาการ 
English for Integrated Studies (EIS) 
 

ด้านปริมาณ 
     ๑) พัฒนาครู
ปฏิบัติการสอน
ทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการสอนใน
กลุ่มคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดย
การบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบ EIS 
    ๒) จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
 ด้านคุณภาพ 

 
๒๓๘ คน/๑๐๐% 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๓, ๕   
    ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๗           
    ด้านคุณภาพ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓           
 



- ๕๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑) มีครูปฏิบัติการสอน
ทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการสอนใน
กลุ่มคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

 โครงการอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์กลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
๑. เว็บไซต์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ครบทัง้ ๘ 
กลุ่มสาระ และทุกกลุ่ม
งานของโรงเรียน 
๒. มีสื่อ นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
๑. มีเว็บไซต์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 

 
๒๓๘คน/๑๐๐% 

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗   
 
ด้านคุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔   
 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕   

 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีสื่ออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
๒ ห้องเรียนมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓ นักเรียนกลุ่มอ่อน 

 
นักเรียนกลุ่มอ่อน ปาน
กลางและเก่ง ได้รับการ
พัฒนาตามระดับ
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ๑๐๐% 
ยกระดับผลทดสอบ O-
NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ 
ได้ ๔๓.๑๔% ระดับ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนเป็น ๔๖.๓๖% 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน                  
มาตรฐานที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     

          
 



- ๕๒ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ปานกลางและเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
๔ ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.
ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๓๔.๖๔% 
ระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๓๗.๒๑% ในระดับ ม.
ปลาย เป็นระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  มีค่าเฉลี่ยเป็น 
๓๗.๗๐% 
๕ มีการนิเทศ ติดตาม 
การเรียนการสอนของ
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครสูามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง

ในระดับ ม.ต้น เป็น
ระดับโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ได้ 
๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ 
ได้ ๓๔.๖๔% ระดับ
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนเป็น ๓๗.๒๑% 
ในระดับ ม.ปลาย เป็น
ระดับโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มี
ค่าเฉลี่ยเป็น ๓๗.๗๐% 
 
 



- ๕๓ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
คน ๑๐๐% 
 

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

ด้านปริมาณ 
๑.   นักเรียนมีค่า 
GPA ในรายวิชาท่ีอยู่
ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
๓.๐๐ ข้ึนไป 
๒นักเรียนมีผลงาน
ของตนเองอย่างน้อย 
๒ ชิ้นต่อหน่ึงภาค
เรียน 
๓ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพดีและ
สามารถใช้งานได้จริง
อย่างน้อยคนละ  
๑ รายวิชา 

๔ ครูมีวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยคนละ 
๑ เรื่องต่อภาคเรียน 
๕ มีเครื่องมือการ
วัดผลประเมินผลที่มี

 
นักเรียนมีค่า GPA ใน
รายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓.๐๐ ข้ึนไป 

นักเรียนมีผลงานของ
ตนเองอย่างน้อย ๒ ชิ้น 
ครูมีสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 
๒ ชิ้น 

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๓ , ๔ , ๕ 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ ข้อที่ ๙ 
๑๐ 
 



- ๕๔ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

คุณภาพและ
หลากหลาย 
๖ครูมีสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน
อย่างน้อย ๒ ชิ้นต่อ
ภาคเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๗ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 
๘ นักเรียนมีทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู ้
๙ นักเรียนเรียนรู้
อย่างสนุกสนานและ
มีความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๑๐ ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 
และมีความช านาญ
การในการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน  

ผลิตสื่อ
นวัตกรรมที่มากข้ึน 

 
 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ 

 ด้านปริมาณ 
๑.   นักเรียน ครู 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมเข้าร่วมอบรม
จ านวน ๗๐ คน 

๒.   นักเรียน ครู 
โรงเรียนที่มีความสนใจ

 
นักเรียน ครู โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคมเข้าร่วม
อบรมจ านวน ๗๐ คน 

นักเรียน ครู โรงเรียน
ที่มีความสนใจเข้าร่วม
อบรมจ านวน ๕๐ คน 

() บรรล ุ   มาตรฐานที่ ๑  
ผลการจัด
การศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 
 



- ๕๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เข้าร่วมอบรมจ านวน 
๕๐ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑.   นักเรียน ครู มี
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
สูงข้ึน 

๒.   นักเรียน ครู มี
ทักษะในการประกอบ
และเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ 

๓.   นักเรียน ครู 
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และมีความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

 โครงการค่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านปริมาณ 
   ๑.   มีผลงาน

นักเรียนทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกที่
สร้างข้ึนหลังจากเข้า
รับการอบรม  
จ านวน ๕๐ ชิ้น 

   ๒.   นักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
อย่างน้อยจ านวน ๑๐ 
คน 
ด้านคุณภาพ 

   ๑.   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

- มีผลงานนักเรียน
ทางด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกที่สร้างข้ึน
หลังจากเข้ารับการ
อบรม  
จ านวน ๕๐ ชิ้น 

 
- นักเรียนที่มีความเป็น

เลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
อย่างน้อยจ านวน ๑๐ 
คน 

 

() บรรล ุ  มาตรฐานที่ ๑  
ผลการจัด
การศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 
 



- ๕๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เรียนที่ดีข้ึน 
   ๒.   นักเรียนมี

ความรู้ และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

   ๓.   นักเรียน
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และมีความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

ด้านปริมาณ 
     ๑. มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
เพียงพอต่อนักเรียน 
 
ด้านคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนมีค่า 
GPA ในรายวิชาท่ีอยู่
ในกลุ่มสาระฯ 
คอมพิวเตอร์  ๓.๐๐ 
ข้ึนไป 
    ๒. ครูมีเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผล
ที่มีคุณภาพและ
หลากหลาย 

 

 
นักเรียนมีค่า GPA ใน
รายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่ม
สาระฯ คอมพิวเตอร์  
๓.๐๐ ข้ึนไป 

() บรรล ุ มาตรฐานที่ ๑  ผล
การจัดการศึกษา
  
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
ข้อที๓่,๔,๕ 
 

 พัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร ๖ (เลอไท) 
ท าสวนหย่อมด้านหน้า–หลังอาคาร ๖ และ 
Photo area (วิทยาศาสตร์)  
 

ด้านปริมาณ 
       ๑.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม น่าอยู่ อาคาร

 
- โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม น่าอยู่ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๓, ๕ 
ด้านการจัด



- ๕๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย 
       ๒.มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
๘.๒ ด้านคุณภาพ 
       ๑.สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ (อาคาร ๖) ให้
มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน 
       ๒.ครู นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการ
ใช้อาคารสถานที่ 

อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย 

- สิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

 
 

การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗, 
๑๒ 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม มาตรฐาน
ที่ ๑๕ 

 
  



- ๕๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๔. 
๑. พัฒนางานทะเบียนวัดผล )กลุ่มงาน

หลักสูตรและการสอน(  
 ด้านปริมาณ 
    ๑) นักเรียนได้รับ
การทดสอบที่มี
มาตรฐาน 
    ๒) ครูมีผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
    ๓) งานทะเบียน  
วัดผลประเมินผล
นักเรียน รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
    ๔) ปรับพ้ืนฐาน
ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนจ านวน ๕๐๐ 
คน 
ด้านคุณภาพ 
     ๑) นักเรียนได้รับ
การประเมินจาก
ข้อสอบที่มีคุณภาพ 
     ๒) นักเรียนมี
ทักษะในการท า
ข้อสอบในรูปแบบที่
เป็นมาตรฐาน 
      

๑) นักเรียนได้รับการ
ทดสอบที่มีมาตรฐาน 
    ๒) ครูมีผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
    ๓) งานทะเบียน  
วัดผลประเมินผล
นักเรียน รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
    ๔) ปรับพ้ืนฐาน
ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนจ านวน ๕๐๐ 
คน 
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒, ๓, 
๔, ๕ 
    ด้านการจัด
การศึกษามาตรฐาน
ที่ ๗, ๑๐  
 

๒ ปรับปรุงเพ่ิมเติมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.๓  )กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ(  

ด้านปริมาณ 
    ๑. ห้องเรียนชั้น ม.
๓ GP  
ด้านคุณภาพ 
    ๑.นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ

ห้องเรียนชั้น ม.๓ GP  
ได้รับการพัฒนา
ห้องเรียน  

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 



- ๕๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

และมีความคิดแบบ
องค์รวม   
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

      
      
      
 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ม .ต้น  )กลุ่มงาน

โครงการพิเศษ(  
ด้านปริมาณ 
    ๑.ห้องเรียนชั้น ม.
๑-๓ GP  
ด้านคุณภาพ 
     ๑) นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม   
     ๒) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

 
ได้ท าการปรับปรุง
ห้องเรียน  

() บรรล ุ  
    ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

  
ปรับสภาพวิชาการ ม.๑  )กลุ่มงาน
โครงการพิเศษ(  

 ด้านปริมาณ 
    ๑.นักเรียนชั้น ม.๑ 
GP จ านวน ๖๐  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดแบบ
องค์รวม   
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
นักเรียนชั้น ม.๑ GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมค่าวิชาการ  

() บรรล ุ  
     ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
     ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 



- ๖๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 
 สอนเสริมเวลาพิเศษภาคฤดูร้อน ม.๓ 

)กลุ่มงานโครงการพิเศษ(  
. ด้านปริมาณ 
    ๑.นักเรียนชั้น ม.๓ 
GP จ านวน ๖๐  คน 
๒. ด้านคุณภาพ 
     ๑.นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม   
     ๒.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ  

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

  
 
ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ม .ต้น  )กลุ่มงาน
โครงการพิเศษ(  

 
 ด้านปริมาณ 
    ๑.ห้องเรียนชั้น ม.
๑-๓ GP  
 ๒. ด้านคุณภาพ 
     ๑. นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป๗
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม   
      ๒.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

 
 

ห้องเรียนได้รับการ
ปรับปรุง  

() บรรล ุ  
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

  
สอนเสริมเวลาพิเศษภาคฤดูร้อน ม.๓ 

)กลุ่มงานโครงการพิเศษ(  

 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คน 
ด้านคุณภาพ 

 
นักเรียนชั้น ม.๓ GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมสอนเสริม  

() บรรล ุ   ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่  
๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ



- ๖๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

   ๑ (นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดแบบ
องค์รวม   
 

ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 

 

 ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จังหวัดปทุมธานี” )กลุ่มงานโครงการ
พิเศษ(  
 

. ด้านปริมาณ 
  ๑.นักเรียนชั้น ม.๑
GP จ านวน ๖๐  คน 
๒. ด้านคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถ
ออกแบบการทดลอง 
เทคนิคการใช้
เครื่องมืออย่างถูกต้อง 

 
นักเรียนชั้น ม.๑GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 

  
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
“ศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และ 
ทะเลไทย  ”และ “ศึกษาข้ันตอนการ
ทดลองปฏิบัติการชีววิทยา” จังหวัดชลบรุี  
 

 ด้านปริมาณ 
    ๑.นักเรียนชั้น ม.๒
GPและคร ูจ านวน ๖๔  
คน 
ด้านคุณภาพ 
    ๑.นักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 
     ๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ทางด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเพ่ิมข้ึน 
 
 

 
นักเรียนชั้น ม.๑GP 
จ านวน ๖๐  คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
    ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานที่  
๑๕ 
 



- ๖๒ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 โครงการอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ด้านปริมาณ 
     ๑. เว็บไซต์กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้รบ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และ
ทุกกลุ่มงานของ
โรงเรียน 
     ๒. มีสื่อ 
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
    ๑. มีเว็บไซต์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 

 
ครทูุกฝ่ายทุกกลุ่มสาระ

มี website๑๐๐%  

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗   
ด้านคุณภาพการ

สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔   
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕   

 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมอุปกรณ์
งาน 

ด้านคุณภาพ 
    ๑. ท าให้การผลิต
สื่อมีประสิทธิภาพ 
    ๒. ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมาย 
ด้านปริมาณ 
    ๑. มีอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาเพียงพอกับ
การผลิตและ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
     ๒. นักเรียน
สามารถเรียนรู้

 
มีอุปกรณ์สื่อการเรียน

การสอน เพียงพอ  

() บรรล ุ มาตรฐานที่ 
๑,๓,๕,๖ 



- ๖๓ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
จากสื่อแบบต่างๆ 
     ๓. มีอุปกรณ์โสต
เพียงพอกับการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน 
 

  
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
งานบัญชี 
 

ด้านปริมาณ   
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
เอกสารของงานบัญชี
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคม ปลอดภัย
ถูกต้องตามระเบียบ
ของราชการตามระบบ
บัญชีของหน่วยงาน
ย่อย  ๑๐๐ %    
ด้านคุณภาพ  การ
จัดเก็บเอกสาร
ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการตาม
ระบบบัญชีของ
หน่วยงานย่อย 
 
 
 
 

 () บรรล ุ  
ด้านการจัด
การศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗    
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา   
มาตรฐานที่  ๑๔  

 

 โครงการพัฒนางานบัญชี ด้านปริมาณ  เพ่ือ
พัฒนางานบัญชีของ
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม  ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ
ตามระบบบัญชีของ
หน่วยงานย่อย  ๑๐๐ 

งานบัญชีของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  
ถูกต้องตามระเบียบของ
ราชการตามระบบบัญชี
ของหน่วยงานย่อย  
๑๐๐ %     

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา  

มาตรฐานที่  ๗    
ด้านอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา  
มาตรฐานที่  ๑๔ 



- ๖๔ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

%    
ด้านคุณภาพ  การ
จัดท าบัญชีของ
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการตามระบบ
บัญชีของหน่วยงานย่อ 

 โครงการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีสื่ออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
๒ ห้องเรียนมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓ นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลางและเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
๔ ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.
ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- 
 ห้องปฏิบัติการทางกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะมี
สื่ออุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
- ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.
ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๓๔.๖๔% 
ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
โรงเรียนเป็น ๓๗.๒๑% 
ในระดับ ม.ปลาย เป็น
ระดับโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มี
ค่าเฉลี่ยเป็น ๓๗.๗๐% 
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     

          
 



- ๖๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๓๔.๖๔% 
ระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๓๗.๒๑% ในระดับ ม.
ปลาย เป็นระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  มีค่าเฉลี่ยเป็น 
๓๗.๗๐% 
๕ มีการนิเทศ ติดตาม 
การเรียนการสอนของ
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครสูามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
คน ๑๐๐% 
 
 
 

 



- ๖๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 โครงการ เปิดโลกการเรียนรู้สู่สั งคม 
ค่า นิยม ๑๒ ประการ บนพ้ืนฐาน
มาตรฐานสากล     
เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
 

 เชิงปริมาณ  
๑ นักเรียนจ านวน 
๒,๙๐๐ คน  ครู 
จ านวน ๑๕๙ คน  
เผยแพร่  แสดง
ผลงานและสาธิต
ผลงานต่าง ๆ ในเชิง
วิชาการ 

ด้านคุณภาพ 
.๑  คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

 
 

 
นักเรียนจ านวน ๒,๙๐๐ 
คน  ครู จ านวน ๑๕๙ 
คน  เผยแพร่  แสดง
ผลงานและสาธิตผลงาน
ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ 
        
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔       
 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

เชิงปริมาณ  
 .๑ นักเรียนจ านวน 
ระดับ ม . ๓ และ ม. 
๖  
เชิงคุณภาพ  
.๑  คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

 

 
นักเรียนจ านวน ระดับ 
ม . ๓ และ ม. ๖ ได้รับ
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔       
 
 



- ๖๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอ 
 ๒ นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล  
๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อย่าง 
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกคน 
๑๐๐% 

 
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอ๑๐๐%  

() บรรล ุ ๓. สนองมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ด้าน คุณภาพผู้เรียน  
       มาตรฐานที่ 
๑,๕,๖ 
ด้าน การจัดการ
ศึกษา 
       มาตรฐานที่ 
๑๑ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
 

 เปิดโลกการเรียนรู้สู่สงัคม ค่านิยม ๑๒ 
ประการ บนพ้ืนฐานมาตรฐานสากล    
เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง

๑ ด้านปริมาณ 
       ๑ นักเรียน
จ านวน ๓,๐๐๐ คน   

 
นักเรียนจ านวน ๓,๐๐๐ 
คน   ครู จ านวน ๑๕๙ 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านอัตลักษณ์ของ
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

มหาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ครู จ านวน ๑๕๙ คน  
เผยแพร่  แสดงผลงาน
และสาธิตผลงานต่าง 
ๆ  ในเชิงวิชาการ  
๒  ด้านคุณภาพ 
       ๑. คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ 

คน  เผยแพร่  แสดง
ผลงานและสาธิตผลงาน
ต่าง ๆ  ในเชิงวิชาการ 

สถานศึกษา      
       มาตรฐานที่ 
๑๔       

 จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ๑ ด้านปริมาณ 
 ๑ ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอ 
๒ ห้องสมุดมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓ นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ครู

 
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์มีสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอ 
 

() บรรล ุ ด้าน คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ 
๑,๕,๖ 
ด้าน การจัดการ
ศึกษา   
        มาตรฐานที่ 
๑๑ 
ด้าน คุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้  
       มาตรฐานที่ 
๑๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อย่าง 
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มี
ทักษะในการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาต่างประเทศ  
มากข้ึนจัดท าสื่อ ใบ
งาน 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
๑. โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ(ศิลปะ)  
ด้านปริมาณ 
     ด้านปริมาณ 
๑ ห้องปฏิบัติการทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีสื่ออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
๒ ห้องเรียนมีหนังสือ
ให้นักเรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ 
๓ นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ปานกลางและเก่ง 
ได้รับการพัฒนาตาม
ระดับศักยภาพของแต่
ละบุคคล ๑๐๐% 
๔ ยกระดับผลทดสอบ 
O-NET ให้สูงข้ึนจาก
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๔๓.๑๔% 
ระดับโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๔๖.๓๖% ในระดับ ม.
ต้น เป็นระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ ๔๖.๗๐% 
ระดับประเทศ ปี 
๒๕๕๗ ได้ ๓๔.๖๔% 
ระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนเป็น 
๓๗.๒๑% ในระดับ ม.

 
นักเรียนโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ๒๘๓๐ ได้ผล
การเรียนที่ดีข้ึน  

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน                   
มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
ด้านการจัด
การศึกษา                 
มาตรฐานที่ 
๙,๑๑,๑๒     
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ปลาย เป็นระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  มีค่าเฉลี่ยเป็น 
๓๗.๗๐% 
๕ มีการนิเทศ ติดตาม 
การเรียนการสอนของ
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
๑ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครสูามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง
หลากหลายตามระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียน ๑๐๐% 
๒ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
คน ๑๐๐% 
 
 

 
๒. พัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร ๖ (เลอไท) 

ท าสวนหย่อมด้านหน้า–หลังอาคาร ๖ และ 
Photo area 

๑ ด้านปริมาณ 
       ๑.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม น่าอยู่ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย 

 
มีPhoto area  
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๓, 
๕ 
ด้านการจัด
การศึกษา 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ

() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

       ๒.มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
๒ ด้านคุณภาพ 
       ๑.สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ (อาคาร ๖) ให้
มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน 
       ๒.ครู นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการ
ใช้อาคารสถานที่ 
อาคาร ๖ 

   มาตรฐานที่ ๗, 
๑๒ 

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

       มาตรฐานที่ 
๑๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
๑. จัดหาสื่อ หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ด้านปริมาณ 

    ๑. มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์   วัสดุ
ส านักงาน 
    ๒. มีหนังสือ  ต ารา  
และเอกสาร ส าหรับ
นักเรียนและครูศึกษา
ค้นคว้า   
ด้านคุณภาพ 
    ๑.นักเรียนห้อง 
English Program 
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม  เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ครู
สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ และ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
 

 
๑. จัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์   วัสดุส านักงาน 
    ๒. มีหนังสือ  ต ารา  
และเอกสาร ส าหรับ
นักเรียนและครูศึกษา
ค้นคว้า   
 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานที่ 
๕ 

๒. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน
ภายใน 

ด้านปริมาณ  งาน
แผนงานของโรงเรียน
สามารถรองรับ ข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูล และ
รายงานข้อมูลต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 
สามารถตรวจสอบได้ 
๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ  
ให้บริการครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน

 
งานแผนงานของ
โรงเรียนสามารถรองรับ 
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
และรายงานข้อมูลต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 
สามารถตรวจสอบได้ 
๑๐๐% 

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๑๒ 
 
ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สุโขทัยวิทยาคม และ
บุคคลภายนอกและ
นักเรียนได้รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันในการจัดเก็บ
และให้บริการ 

 โครงการ จัดท าข้อมูลนักเรียน (โปรแกรม 
DMC) 

ด้านปริมาณ   
งานแผนงานของ
โรงเรียนสามารถ
รองรับ ข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล และรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว มีข้อมูลเป็น 
 ด้านคุณภาพ  
ให้บริการครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม และ
บุคคลภายนอก 
และนักเรียนได้รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันในการจัดเก็บ
และให้บริการ 
 

 () บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๑๒ 
 
ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
  
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 

 โครงการ  พัฒนางานนโยบายและ
แผนงานภายนอก 

ด้านปริมาณ  
โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบันข้ึนร้อยละ 
๘๐ 
ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน

 
โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันข้ึนร้อยละ ๘๐ 

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๘, 
๑๑, ๑๒ 
ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ



- ๗๕ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สมบูรณ์  สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
และให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน 
บุคคลและหน่วยงาน
อื่นได้ 
 

ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕ 
 
 

 โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ   
เพ่ือการพัฒนางานสรร
หา บรรจุ แต่งต้ัง และ
นิติกร ของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม ให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ตามระเบียบของ
ราชการ และมี
บุคลากรจ านวน
พอเพียงกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน 
ด้านคุณภาพ  
งานสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ัง และนิติกร ของ
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม มีข้อมูลของ
บุคลากรเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และมี
คุณภาพ  มีความ
พร้อมที่จะได้
พัฒนาการนักเรียนอยู่
เสมอ   

 
โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศ ท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๑๒ 
 
ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕  
 



- ๗๖ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 
 โครงการ  พัฒนางานส่งเสริมสวัสดิภาพ 

บ ารุง รักษาบคุลากร 
 

ด้านปริมาณ  บุคลากร
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคม จ านวน 
๑๘๐  คน 
๘.๒ ด้านคุณภาพ  
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มี
ละก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในโรงเรียน และมีเจต
คติที่ดีต่อภาระหน้าท่ี
ในการจัดการศึกษา   
 

 
บุคลากรของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม จ านวน 
๑๘๐  คนได้รับการ
บริการสง่เสริมสวัสดิการ  

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๑๒ 
  
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
  
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕  
 
 

  
โครงการ  พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

 

 
 ด้านปริมาณ  
บุคลากรของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม 
จ านวน ๑๘๐  คน 
๘.๒ ด้านคุณภาพ  
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มี
ละก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในโรงเรียน และมีเจต
คติที่ดีต่อภาระหน้าท่ี
ในการจัดการศึกษา   
 
 
 

 
บุคลากรของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม จ านวน 
๑๘๐  คนได้รับการ
พัฒนาบุคลากร 

() บรรล ุ  
ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๙, ๑๒ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕  
 
 



- ๗๗ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

  
โครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน 

 
ด้านปริมาณ  บุคลากร
ของโรงเรียนสโุขทัย
วิทยาคม ทุกท่าน 
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
๘.๒ ด้านคุณภาพ  ผล
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

 () บรรล ุ  
ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗, ๘, 
๙, ๑๒ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
ที่  ๑๕  
 

 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
  ๑. เดินระบบ
โครงข่าย
สายสัญญาณใยแก้ว
น าแสง ระหว่าง
อาคารภายใน
โรงเรียนทุกอาคาร 
จ านวน ๑ ระบบ 

๒. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเครือ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงเรียนและ
บริเวณบ้านพัก   
จ านวน ๑ ระบบ 

๓. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เครือข่าย Server 
จ านวน ๑ ระบบ 
ได้แก่ - Web 

 
เดินระบบโครงข่าย
สายสัญญาณใยแก้วน า
แสง ระหว่างอาคาร
ภายในโรงเรียนทุก
อาคาร 
จ านวน ๑ ระบบ 

๒. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเครือ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงเรียนและ
บริเวณบ้านพัก   
จ านวน ๑ ระบบ 

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือข่าย Server 
จ านวน ๑ ระบบ 
ได้แก่ - Web 
server 

- Proxy server 

() บรรล ุ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๓, ๔, 
๕ 
 
ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗, ๘, 
๑๑ 
 
ด้านคุณภาพการ
สร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
 
ด้านมาตรการ



- ๗๘ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

server 
- Proxy server 
- Mail sever  
- FTP server 
- Log File  server  
- ST-E-Learning 

server   
-  ระบบอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง  
 
ด้านคุณภาพ 
    ๑.บริการ 
สนับสนุนไอซีทีเพ่ือ
การบริหารภายใน
โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.บริการไอซีที
ส าหรับนักเรียน ครู
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา  
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
     ๔. นักเรียนและ
บุคลากรมคีวามใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเอง

- Mail sever  
- FTP server 
- Log File  server  
- ST-E-Learning 

server   
 

 

ส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕     



- ๗๙ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

อย่างต่อเน่ือง 
     ๕. ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงข้ึนและ
ก้าวสู่สังคมอาเซียน 

 
 โครงการบริหารจัดการงานธุรการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพงานสารบรรณ 
ด้านปริมาณ   
งานสารบรรณของ
โรงเรียนให้ทัน
เหตุการณ์ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ                           
ด้านคุณภาพ  
ให้บริการครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  และ
บุคคลภายนอกและ
นักเรียนได้รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันในการจัดเก็บ
และให้บริการ 

 

 
งานสารบรรณของ
โรงเรียนให้ทันเหตุการณ์
ถูกต้องตามระเบียบของ
ราชการ                           
 

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 

  
โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

 ด้านปริมาณ  งานสาร
บรรณของโรงเรียนให้
ทันเหตุการณ์ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
ราชการ                           
ด้านคุณภาพ  
ให้บริการครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  และ
บุคคลภายนอกและ
นักเรียนได้รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลที่เป็น

 () บรรล ุ  
ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗ 
  
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 



- ๘๐ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ปัจจุบันในการจัดเก็บ
และให้บริการ 

 
 โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ด้านปริมาณ  งาน

พัฒนางานตรวจสอบ
ภายในของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบ
ของราชการ สามารถ
ตรวจสอบได้ ๑๐๐%                           
ด้านคุณภาพ  การ
บริหารความเสี่ยง
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม  มีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 

 
พัฒนางานตรวจสอบ
ภายในของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบของ
ราชการ สามารถ
ตรวจสอบได้ ๑๐๐%                           

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
  
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 

 โครงการพัฒนางานส านักงานเลขา
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ด้านปริมาณ  งาน
ส านักงานเลขา
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบของ
ราชการ                             
ด้านคุณภาพ  
ให้บริการครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  และ
บุคคลภายนอกและ
นักเรียนได้รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและการ
ให้บริการ 

 
 

 
งานส านักงานเลขา
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบของ
ราชการ           

() บรรล ุ ด้านการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗ 
  
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
 

 โครงการพัฒนางานการเงิน ด้านปริมาณ  เพ่ือการ   ด้านการจัด



- ๘๑ - 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การ
บรรลผุล 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรล ุ
() ไม่
บรรล ุ

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

พัฒนางานการเงินของ
โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วน
ราชการ ๒๕๕๓ 
สามารถตรวจสอบได้ 
ด้านคุณภาพ  งาน
การเงินของโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม ให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วน
ราชการ 
 

การศึกษา
มาตรฐานที่  ๗ 
 
ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่  ๑๔
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   (น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๐.๕๐ ๒๘๙๐ ๙๙.๗๙ ๐.๕๐ ๕ - กีฬาภายในระหว่างสี 

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่าง

โรงเรียน 

- กิจกรรมกีฬามัธยมศึกษาแห่งชาติ 

- โครงการออกก าลงักายหลังเคารพ

ธงชาติ 

- โครงการเต้นแอร์โรบคิchalance 

day 

- โครงการตรวจสุขภาพนักเรีย น 

- การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  

- โครงการตรวจสุขภาพครูโครงการ

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม และ

วินัยโรงเรียน 

- โครงการกิจกรรมพิเศษ 

- โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๕๐ ๒๘๗๑ ๙๙.๑๔ ๐.๕๐ ๕ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ 

๑.๐๐ ๒๘๗๐ ๙๙.๑๐ ๐.๙๙ ๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑.๐๐ ๒๗๐๐ ๙๓.๒๓ ๐.๙๓ ๕ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๙๙ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ 
๔.๙๑ 

 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย ดีเยี่ยม 
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๑. วิธีการพัฒนา 

ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการเพ่ือสนองกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโรงเรียให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียน โดย
มาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านที่ ๑ คือด้านผู้เรียนมีผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ น้ันโรงเรียน ได้ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการอย่างหลากหลายเช่น โครงการเปิดโลกวิชาการ , โครกงารสง่เสริมอ่านคิดวิเคราะห์เขียน, กิจกรรมชมรม/พัฒนา
ผู้เรียน, โครงการส่งเสริมนาฎศิลป์ในกิจกรรมส าคัญ, โครงการการพัฒนาวงโยธวาทิตและดนตรีสากล, โครงการ To be 
number one , โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ , โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, โครงการสง่เสริมคุณธรรม และวินัย
โรงเรียน, โครงกกิจกรรมพิเศษ, โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างส ี

โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการด้วยระบบ PDCA ติดตามปรับปรงเพ่ือให้ไดผลดีตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนมีมาตรฐาน

ด้านผู้เรียนในระดับดีเยียม  

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี  

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างส ี

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างโรงเรียน 

- กิจกรรมกีฬามัธยมศึกษาแห่งชาติ 

- โครงการออกก าลงักายหลังเคารพธงชาติ 

- โครงการเต้นแอร์โรบคิchalance dayโครงการตรวจสุขภาพนักเรีย น 

- การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  

- โครงการตรวจสุขภาพคร ู

- โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม และวินัยโรงเรียน 

- โครงกกิจกรรมพิเศษ 

- โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

- โครงการ To be number one  

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างส ี

ได้ด าเนินกิจกรรมโดยบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือสนองกลยุทธ์โรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานด้านผู้เรียน   
๓. แนวทางการพัฒนา 

โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการด้วยระบบ PDCA ติดตามปรับปรงเพ่ือให้ไดผลดีตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนมีมาตรฐาน

ด้านผู้เรียนในระดับดีเย่ียม  

รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง  
 แบบสรุปโครงการ  

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างส ี

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างโรงเรียน 
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- กิจกรรมกีฬามัธยมศึกษาแห่งชาติ 

- โครงการออกก าลงักายหลังเคารพธงชาติ 

- โครงการเต้นแอร์โรบคิchalance dayโครงการตรวจสุขภาพนักเรีย น 

- การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  

- โครงการตรวจสุขภาพคร ู

- โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม และวินัยโรงเรียน 

- โครงกกิจกรรมพิเศษ 

- โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

- โครงการ To be number one  

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างส ี
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์(น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนั
ก

คะแน
น 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.๐๐ ๒,๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๑.๙๓ ๕ - โครงการสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 
- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

- โครงการค่ายพุทธบุตร  

- ปรับสภาพนักเรียน /กิจกรรม

ชุมนุมโครงการสง่เสริมคุณธรรม 

จริยธรรมโครงการพัฒนาทักษะ

ชีวิต 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
พระคุณ 

๑.๐๐ ๒๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๐.๙๗ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.๐๐ ๒๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๐.๙๗ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ ๔.๘๗ 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย 

ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
  ทางโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาหน้า 
โดยได้มีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบกิจกรรมและงบประมาณ ประชุมอนุมัติโครงการ และประชุมเพ่ือวางแผนปฏิทินพัฒนางานแต่ละ
โครงการเพ่ือให้แต่ละโครงการสนองกลยุทธ์โรงเรียน  โดยมีการตรวจสอบแบบ PDCA  
๒. ผลการพัฒนา 

 ทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี  

- -โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรร 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 

- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 

- โครงการค่ายพุทธบุตร  

- ปรับสภาพนักเรียน /กิจกรรมชุมนุม 

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน   

โดยทุกโครงการด าเนินการได้ผลดี ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี ส่วนคนที่ไม่ผ่านก็มีกระบวนการปรับสภาพ 
นักเรียน อย่างครบวงจร  
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

ทางโรงเรียน ได้เห็นความมีคุณธรรมของนักเรียนโดยนักเรียนทุกคนต้องผ่าน การปรับสภา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มงวด และได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายงานได้ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านโครงการของแต่ละฝ่าย ท่ีมีการกระบวนการท างาน แบบ PDCA โดยมีการ
ประเมินโครงการทุกข้ันตอน โดยผลด าเนินงานได้เป็นผลดี ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๒ น้ีได้ผลดีเย่ียม  

 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

-  แบบสรุปโครงการ  

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 

- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 

- โครงการค่ายพุทธบุตร  

- ปรับสภาพนักเรียน /กิจกรรมชุมนุม 

- โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน   
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มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
      (น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 

๒.๐๐ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๑.๙๒ ๕ - โครงการพัฒนาการเรียนแต่ละกลุ่ม

สาระ  

- โครงการพัฒนางานห้องสมุด 

- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  

- โครงการสง่เสริมอ่านคิดวิเคราห์  

- โครางการ IS  

- โครงการอ่านเพ่ือชีวิต 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู
- โครงการวันสุนทรภู ่
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์  
- โครงการสอนเสริมนักเรียน ม.๓, ม.

๖ 
-  โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม

สาระ 
- โครงการห้องสมุดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา 

- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ  ICT 
เพ่ือการศึกษา 

- โครงการบริการสารสนเทศ ICT 
เพ่ือการศึกษา 

- - โครงการแข่งขันทักษะเทคโนโลยี 

๓.๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๑.๐๐ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๐.๙๖ ๕ 

๓.๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑.๐๐ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๐.๙๖ ๕ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑.๐๐ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๐.๙๖ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

     

คะแนนที่ได้ 
๔.๘๐ 

 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาหน้า โดย
ได้มีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบกิจกรรมและงบประมาณ ประชุมอนุมัติโครงการ และประชุมเพ่ือวางแผนปฏิทินพัฒนางานแต่ละ
โครงการเพ่ือให้แต่ละโครงการสนองกลยุทธ์โรงเรียน  โดยมีการตรวจสอบแบบ PDCA  
๒. ผลการพัฒนา 



- ๘๘ - 
 
 โครงการและกิจกรรมด าเนินการได้อย่างดี และมีการประเมินกิจกรรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
๓. แนวทางการพัฒนา 

 ทางโรงเรียน ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
อย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้แต่ละฝ่ายได้พัฒนาโครงการเพ่ือรองรับ การพัฒนาด้านแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดย
เน้นให้นักเรียน ได้รู้จักการสืบเสาะความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทางโรงเรียน ได้เห็นความส าคัญ โดยจัดกิจกรรมอ่านเพ่ือชีวิต 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน  ทุกคน ส่งผลให้เกิดการอ่านอย่างแพร่หลายในโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาห้องสมุด 
และระบย ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของนักเรียน   
  โดยทุกโครงการที่มีการกระบวนการท างาน แบบ PDCA โดยมีการประเมินโครงการทุกข้ันตอน โดยผลด าเนินงานได้เป็น

ผลดี ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๓ น้ีได้ผลดีเย่ียม  

รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 แบบสรุปโครงการ  และกิจกรรม  

- โครงการพัฒนาการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  

- โครงการพัฒนางานห้องสมุด 

- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  

- โครงการสง่เสริมอ่านคิดวิเคราะห์  

- โครางการ IS  

- โครงการอ่านเพ่ือชีวิต 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู
- โครงการวันสุนทรภู ่
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์  
- กิจกรรมสวดสรภัญญะ วันลอยกระทงและวันพ่อขุนราม 
- โครงการสอนเสริมนักเรียน ม.๓, ม.๖ 
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ  ICT เพ่ือการศึกษา 
- โครงการบริการสารสนเทศ ICT เพ่ือการศึกษา 
- - โครงการแข่งขันทักษะเทคโนโลยี 



- ๘๙ - 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อยา่ง 
                 มีสติสมเหตุผล (น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒.๐๐ ๒๗๘๙ ๙๖.๓๑ ๐.๙๖ ๕ - โครงการรักการอ่าน  

- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  

- โครงใช้แหลง่เรียนรู้สืบสาน

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่

ค่านิยม ๑๒ ประการ  

- โครงการวันสุนทรภู ่

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- โครงการพัฒนาวิชา IS  
- โครงการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรม open house  

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๔.๙๖ 

ระดับคุณภาพ ๕  
ความหมาย ดีเยี่ยม  

๑. วิธีการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาหน้า โดย
ได้มีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบกิจกรรมและงบประมาณ ประชุมอนุมัติโครงการ และประชุมเพ่ือวางแผนปฏิทินพัฒนางานแต่ละ
โครงการเพ่ือให้แต่ละโครงการสนองกลยุทธ์โรงเรียน  โดยมีการตรวจสอบแบบ PDCA  
๒. ผลการพัฒนา 

การด าเนินกิจกรรมและโครงการเป็นไปอย่างดี และเรียบร้อย ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาตามตัวชี้วัด  รวมถึงมีการ
รายงานผลการพัฒนากิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
๓. แนวทางการพัฒนา 

 ทางโรงเรียน ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะคิดอย่างเป็นระบบคิดสรา้งสรรค์ 
และแก้ปัญหาได้ อย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้แต่ละฝ่ายได้พัฒนาโครงการเพ่ือรองรับ การพัฒนาด้าน ให้มีทักษะคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม IS ลดเรียนเพ่ิมรู้ โดยเน้นให้นักเรียน ได้รู้จักการสืบเสาะความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ทางโรงเรียน ได้เห็นความส าคัญ ได้จัดกิจกรรม IS และโครงงาน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ  และให้แต่ละกลุ่ม
สาระ ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  



- ๙๐ - 
 

  โดยทุกโครงการที่มีการกระบวนการท างาน แบบ PDCA โดยมีการประเมินโครงการทุกข้ันตอน โดยผลด าเนินงานได้เป็น

ผลดี ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๔ น้ีได้ผลดีเย่ียม  

รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
แบบสรุปโครงการ  
- โครงการรักการอ่าน  

- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  

- โครงใช้แหลง่เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่ค่านิยม ๑๒ ประการ  

- โครงการวันสุนทรภู ่

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาวิชา IS  
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรม open house 



- ๙๑ - 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร (น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ ๒๗๘๙ ๙๖.๓๑ ๐.๙๖ ๕ - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนากลุ่มเด็กอ่อนและ
ปานกลาง 

- โครงการนิเทศการสอน 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทุก

กลุ่มสาระ 
- โครงการพัฒนานักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ 

- - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๒.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑.๐๐ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ ๔.๙๖ 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาหน้า โดย
ได้มีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบกิจกรรมและงบประมาณ ประชุมอนุมัติโครงการ และประชุมเพ่ือวางแผนปฏิทินพัฒนางานแต่ละ
โครงการเพ่ือให้แต่ละโครงการสนองกลยุทธ์โรงเรียน  โดยมีการตรวจสอบแบบ PDCA  
๒. ผลการพัฒนา 
- นักเรียนได้ผลการทดสอบระดับชาติ เกินระดับมาตรฐานคะแนนระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระวิชา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ท่ีดี   
- แบบสรุปโครงการ  
๓. แนวทางการพัฒนา 

ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนเป็น
หลัก โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้แต่ละกลุ่มสาระ และฝ่ายงานได้พัฒนาโครงการเพ่ือรองรับ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิอย่างเต็มที่ โดยได้
มีการพัฒนาโครงการ ยกระดับการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ  

  โดยทุกโครงการที่มีการกระบวนการท างาน แบบ PDCA โดยมีการประเมินโครงการทุกข้ันตอน โดยผลด าเนินงานได้
เป็นผลดี ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๕ น้ีได้ผลดีเย่ียม  



- ๙๒ - 
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 ผลการทดสอบระดับชาติ  
 แบบสรุปโครงการ  

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนากลุ่มเด็กอ่อนและปานกลาง 
- โครงการนิเทศการสอน 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระ 
- โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
- - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  



- ๙๓ - 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี  
                  ต่ออาชีพสุจริต   (น ้ำหนักคะแนน = ๕.๐๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างาน และด าเนินการจน
ส าเร็จ 

๒.๐๐ ๒๗๒๔ ๙๔.๐๖ ๑.๘๘ ๕ - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานคณิตศาสตร ์
-งานกิจกรรมชมรม 
- IS  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการพัฒานกลุ่มสาระ 
- โครงการ Multilanguage Activities 
and Exhibition of English/ 
French/Chinese, Academic Week/ 
on Christmas and Chinese New 
Year / National  French Day 
 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๑.๐๐ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๐.๙๖ ๕ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑.๐๐ ๒๖๗๕ ๙๒.๓๗ ๐.๙๒ ๕ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑.๐๐ ๒๗๙๐ ๙๖.๓๔ ๐.๙๖ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ ๔.๗๓ 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย 
ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

 จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม, นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงาน, IS โดยรู้จักท างานร่วมกันกับคนอื่นอย่างเป็นระบบ  

๒. แนวทางการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาหน้า โดย

ได้มีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบกิจกรรมและงบประมาณ ประชุมอนุมัติโครงการ และประชุมเพ่ือวางแผนปฏิทินพัฒนางานแต่ละ

โครงการเพ่ือให้แต่ละโครงการสนองกลยุทธ์โรงเรียน  โดยมีการตรวจสอบแบบ PDCA 

 

 

๓. ผลการพัฒนา 

นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีกระบวนการคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
 - นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์, ได้รางวัลเรียนทองแดงระดับประเทศในการ
แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม ปลาย 
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
แบบสรุปโครงการ /กิจกรรม  



- ๙๔ - 
 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานคณิตศาสตร ์
-งานกิจกรรมชมรม 
- IS  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
- โครงการ Multilanguage Activities and Exhibition of English/ 
French/Chinese, Academic Week/ on Christmas and Chinese New Year / National French Day 



- ๙๕ - 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้ าหนักคะแนน = ๑๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวนครู           
ที่ได้ระดับ
ดีข้ึนไป 

ร้อยละ 
คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ - โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการ O.D  
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรและการ
สอน  
- โครงการพัฒนางานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของทุกกลุ่มสาระฯ 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมโฮมรูม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศแต่ละ
กลุ่มสาระ 
- โครงการปรับสภาพนักเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

๗.๒ ครูมีวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๒.๐๐ ๕ 

๗.๔ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๒.๐๐ ๑๑๗ ๘๘.๖๔ ๐.๘๙ ๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๖ ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑.๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐.๐
๐ 

๑.๐๐ ๕ 

สรุปครูที่มีคุณภาพทุกตัวบ่งชี้อยู่ระดับดีข้ึนไป ๑๐.๐๐     
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
(จ านวนครูทั้งหมด .๑๓๒ คน) 

คะแนนที่ได้ ๙.๘๙ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 



- ๙๖ - 
 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม, นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงาน, IS โดยรู้จักท างานร่วมกันกับคนอื่นอย่างเป็นระบบ  

- นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม ชุมนุม 

๒. ผลการพัฒนา 
  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีกระบวนการคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
  นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์, ได้รางวัลเรียนทองแดงระดับประเทศในการ
แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม ปลาย 
๓. แนวทางการพัฒนา 
  จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ  
 - โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการ O.D  
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรและการสอน  
- โครงการพัฒนางานคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระฯ 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมโฮมรูม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศแต่ละกลุ่มสาระ 
- โครงการปรับสภาพนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
 



- ๙๗ - 
 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   (น ้ำหนักคะแนน = ๑๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑ ๕  
- ผู้บริหารมคีวามสามารถแสดงทิศทางทางการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควรจะเป็นใน
อนาคต ๓ ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ิน 

-ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 

- กลยุทธ์โรงเรียน  

- บันทึกการประชุมครู  

- บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

- ผู้บริหารริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

- ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๘.๖ ผู้บริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ และเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๑๐ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน อย่างต่อเน่ือง ได้ออกค าสั่งระบบประกันคุณภาพ และได้ต้ังคณะท างานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา รวมถึงประชุมกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
๒. ผลการพัฒนา 
 มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง มีโครงการพฒันาโรงเรียนและ มีระบบนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 กระจายระบบประกันไปสู่กลุ่มสาระ และฝ่ายงาน และตรวจสอบด้วยระบบ PDCA  
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 ๑. กลยุทธ์โรงเรียน 
 ๒. ระบบประกันคุณภาพ  
 ๓ คู่มือระบบประกันคุณภาพ  
 ๔.บันทึกการประชุม ระบบประกันคุณภาพ 
 ๕. บันทึกกรรรมการสถานศึกษา  



- ๙๘ - 
 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   (น้ าหนักคะแนน = ๕) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏบิัติ
หน้าท่ีตามระเบียบที่ก าหนด 

๒.๐๐ ๒ ๕ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประชุมผู้ปกครอง  
 ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๕ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา และให้กรรมการสถานศึกษาได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเป็น
ประทุกปีการศึกษา ปีละ ๓ ครั้ง โดยมีโครงการพัฒนารองรับ สง่ผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  

รวมถึงได้มี่การวางโครงการการประชุมผู้ปกครอง ปีละ ๒ ครั้ง และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือดูแลบุตรหลานอย่างเป็นระบบ 
และทุกโครงการได้ท าการตรวจสอบและพัฒนาแบบ PDCA  
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ท าให้ได้ผลการด าเนินงานในระดับดีเย่ียม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน และให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 ๑. บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา  
 ๒. บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา  
  



- ๙๙ - 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                   อย่างรอบด้าน (น้ าหนักคะแนน = ๑๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

๒.๐๐ ๒ ๕ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องห้องพิเศษ 

EP และ GP 

- หลักสูตรสถานศึกษา   

ค าสั่งกรรมการโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

ห้องเรียนพิเศษ 

- โครงการ English camp  

- โครงการ Open house ของ EP  

- โครงการค่ายภาษาไทย  

- กิจกรรมชมรม 

- โครการเสริมความรู้ GAT-PAT/O net 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- โครงการนิเทศติดตามการเรียนรู้กลุ่ม

สาระ  

 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ ๑๐ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนา:  

ทางโรงเรียน ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมตลอดเวลา เพ่ือให้พร้อมต่อการพัฒนานักเรียน โดยมีคณะกรรมการ

หลักสูตร ของแต่ละกล่มสาระ รวมทั้งได้น าข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน จากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่นพัฒนาห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระ และด าเนินกิจกรรม เช่น IS โครงงาน 

และชมรม  โดยการด าเนินการมีโครงการควบคุมการด าเนินกิจกรรม แบบ PDCA  

  



- ๑๐๐ - 
 

2. ผลการพัฒนา : นั 

 นักเรียน ได้ด าเนินการเรียนการสอนโดยได้มมีการปฏิบัติจริง และไดด าเนินกิจกรรมชมรม IS อย่าต่อเน่ือง ส่งผลให้ได้
รางวัล จากากรด าเนินงานมากมาย  

 ท าให้ผลการประเมิน ในระดับ  ๕ หรือดีเย่ียม  

3. แนวทางการพฒันา:  

น าผลการด าเนินการของปีการศึกษาน้ีไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

๑. แบบการเปิดกิจกรรมชุมนุมและการวัดผล  
๒. รายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
๓. รางวัลโครงงาน ระดับต่างๆ  
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  



- ๑๐๑ - 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   (น ้ำหนักคะแนน = ๑๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔ ๕ - โครงการปรับปรงุพัฒนาอาคารสถานที่ 

ซ่อมแซม เก้าอี้ห้องน้ า  

- โครงการซ่อมบ ารุงแต่ละกลุ่มสาระ  

- โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู ้

- โครงการปรับปรงุห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 
 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.๐๐ ๒.๒ ๔ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ ๓ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๙.๒ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม  

 
1. วิธีการพัฒนา: 

ทางโรงเรียน ได้จัดให้มีการท าโครงการพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่ และซ่อมแซมอาคารศรีจฬุาลักษณ์ ให้มคีวามพร้อมในการ
ใช้งาน รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และระบบInternet ให้พร้อมต่อการใช้งานในโรงเรียน  และได้มีโครงการที่ดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน เช่นงานปกครอง งานประกันชีวิต งานสารวัตรนักเรียน เป็นต้น 

 โดยแต่ละโครงการน้ันมีการจัดการอย่างดีด้วยระบบ PDCA    

2. ผลการพัฒนา :  

มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน, ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน,  

3. แนวทางการพฒันา 

น าข้อปกพร่องจากการด าเนินโครงการปีที่แล้วมาปรับปรงุ 

รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
 ๑. แบบสรุปโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
 ๒. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องกลุ่มสาระ  
 ๓. สรุปโครงการปรับปรงุหอประชุม 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   (น ้ำหนักคะแนน = ๕) 



- ๑๐๒ - 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑ ๕ - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประชุมงานประกันคุณภาพประจ าปี
การศึกษา  
- - งานสารสนเทศโรงเรียน 
-  งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาการคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

๑๒.๔ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๐.๕๐ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๑ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๕ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
 อบรมครูให้มีความรู้เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และต้ังกรรมการเพ่ือด าเนินการในการ
จัดท าแผน และระบบประกันคุณภาพของกลุ่มสาระและฝ่าย , และมีการการประชุมทีมงานประกันคุณภาพ  

  



- ๑๐๓ - 
 

 
1. ผลการพัฒนา :  

 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มีความพร้อมมาก มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และมีสามารถควบคุมการใชจ้่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา:สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรของโรงเรียน 
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1. บันทึกการประชุมฝ่ายประกันคุณภาพ 
2. บันทึกการนิเทศติดตาม  
3. ระบบงานสารสนเทศโรงเรียน  

 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (น ้ำหนักคะแนน = ๑๐) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ๕ - กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- งานห้องสมุด 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- ส่งเสริมครูได้อบรมดูงานที่ CERN  
- โครงการนิเทศภายใน 
- การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
- โครงการประชุม O.D  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๑๐ 

 ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
  



- ๑๐๔ - 
 

1. วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนได้สนับสนุนให้ด าเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน 

และสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการจัดท าโครงการพัฒนาปรับปรงุห้องเรียนศูนย์แต่ละ

กลุ่มสาระ และปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด และสืออินเตอร์เน็ต   

 รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา เช่นได้มีครูศึกษาดูงานที่ CERN สวิซเซอร์แลนด์ และได้

มีการส่งครูอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ  

2. ผลการพัฒนา : 

 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เคลอืข่ายให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทั้งนักเรียน
และชุมชน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง จนได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  

 ๓. แนวทางการพัฒนา:มีสภากรรมการสถานศึกษา  
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1. กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู ้
2. งานห้องสมุด 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4. โครงการพัฒนาปรับปรงุห้องศูนย์การเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมครูได้อบรมดูงานที่ CERN  
6. โครงการนิเทศภายใน 
7. การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
8. โครงการประชุม O.D 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๕ - 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
   (น้ าหนักคะแนน = ๕) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๓ ๕ - แบบโครงการสนองกลยุทธ์ 

- โครงการแต่ละกลุ่มสาระ และฝ่าย  

- ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

- แบบสรุปการด าเนินโครงการ 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ

ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ ๕ 

ระดับคุณภาพ ๕ 
ความหมาย ดีเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนา:  

จัดท าโครงการแต่ละกลุ่มสาระ และกลุ่มงาน โดยมีการประชุม รวมถึงต้ังกรรมการแผนงานของแต่ละกลุ่มสาระ
และฝ่าย ออกแบบโครงการให้ง่ายต่อการติดตาม และมีการติดตามและพัฒนาด้วยระบบ PCDA   

2. ผลการพัฒนา :  

  นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการบรรลุผลตามท่ีต้ังเป้าหมายวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ท่ีโรงเรียนก าหนด  
3. แนวทางการพฒันา:  

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ ตามนโยบาย 
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1.  แบบโครงการสนองกลยุทธ์ 

2. โครงการแต่ละกลุ่มสาระ และฝ่าย  

3. ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

4. แบบสรุปการด าเนินโครงการ 

 



- ๑๐๖ - 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม   
 สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน (น ้ำหนักคะแนน = ๕) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓.๐๐ ๓ ๕ - โครงการพัฒนางานวิชาการ  
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรพิเศษ 
- โครงการกิจกรรมพิเศษ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- แผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี  
- ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๒.๐๐ ๒ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ ๕ 
ระดับคุณภาพ ๕ 

ความหมาย ดีเย่ียม 

 
1. วิธีการพัฒนา : 

โรงเรียนได้มีโครงการรองรับการจัดการศึกษาส าหรับความเป็นเลิศ ในแต่ละระดับ นักเรียนมีผลการเรียนที่มีความเป็น

เลิศ  โดยมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา  

2. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท้ังระบบการบริหากรจัดการส่งผลให้นักเรียนได้ยกระดับศักยภาพของ

นักเรียน จนท าให้สถานศึกษา ได้รับการประเมินระดับดีเย่ียม  

 ๓. แนวทางการพัฒนา: สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร จัดระบบให้บริหารจัดการได้ง่ายข้ึน  
 
รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1. แบบประเมินโครงการ  
2. สรุปโครงการ  



- ๑๐๗ - 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน      

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์      

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
 คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๗ ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เ กิ ด
ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
  ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
  สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้      

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
 ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  
 ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน     

     

 



- ๑๐๘ - 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    ๙๘.๙๖  ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก  

 



- ๑๐๙ - 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

(........ คน) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ 
นร.ที่ได้ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
นร.ที่ได้ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม. ๑ ๘๕๕ ๖๒.๗ ๗๖๒ ๕๒.๕ ๑๔๕๔ ๖๗.๒ ๒๐๐๐ ๖๗.๒ ๑๗๘๑ ๗๗.๒ ๑๑๖๐ ๕๗.๒ ๘๕๗ ๖๗.๒ ๑๗๗๒ ๕๔.๒ 
ม. ๒ ๗๗๒ ๖๗.๙ ๕๒๐ ๕๕.๖ ๖๓๕ ๖๑.๒ ๑๕๒๗ ๖๑.๒ ๑๙๒๐ ๖๘.๒ ๖๘๐ ๖๑.๒ ๖๑๐ ๖๑.๒ ๒๐๑๙ ๕๑.๓ 
ม. ๓ ๕๐๔ ๕๗.๙ ๖๑๙ ๔๙.๑ ๑๐๒๕ ๕๕.๘ ๒๓๔๑ ๕๕.๘ ๑๙๙๓ ๕๙.๘ ๑๓๗๗ ๕๕.๘ ๙๕๙ ๕๕.๘ ๒๑๖๘ ๔๗.๓ 
ม. ๔ ๒๑๑ ๗๑.๑ ๕๑๔ ๔๘.๙ ๑๐๐๗ ๖๖.๗ ๑๙๒๙ ๖๖.๗ ๑๒๐๐ ๕๖.๗ ๗๗๖ ๖๘.๗ ๑๖๖๘ ๖๖.๗ ๒๖๓๖ ๕๑.๘ 
ม. ๕ ๗๑๕ ๕๘.๙ ๔๘๓ ๕๑.๙ ๗๒๗ ๔๑.๑ ๒๐๖๘ ๔๑.๑ ๑๑๐๗ ๖๑.๑ ๗๖๐ ๕๘.๑ ๙๓๕ ๖๑.๑ ๒๐๖๑ ๕๓.๖ 
ม. ๖ ๑๐๑๗ ๖๖.๙ ๔๔๒ ๖๒.๖ ๒๐๗๐ ๖๙.๘ ๒๑๐๔ ๖๙.๘ ๑๒๕๕ ๖๙.๘ ๗๕๙ ๖๙.๘ ๑๕๑๘ ๖๙.๘ ๒๔๘๙ ๕๙.๑ 

รวม ๔๐๗๔  ๓๓๔๐  ๖๙๑๘  ๑๑๙๖๙  ๙๒๕๖  ๕๕๑๒  ๖๕๔๗  ๑๓๑๔๕  
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 ๔.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน นร.

ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
๓ ข้ึนไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๗๙๑๒ ๒๑๑๑ ๑๑๘๕ ๑๔๙๘ ๑๑๘๖ ๘๗๔ ๕๐๑ ๔๘๓ ๗๔ ๔๐๗๔ ๖๘.๗ 
คณิตศาสตร ์

๑๐๓๓๕ ๑๑๖๑ ๘๓๙ ๑๓๔๐ ๑๗๒๒ ๒๑๒๕ ๑๕๔๑ 
๑๓๖

๗ 
๒๔๐ 

๓๓๔๐ ๕๓.๖ 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๘๖๖ ๓๐๕๐ ๑๕๔๑ ๒๓๒๗ ๒๒๓๖ ๑๗๗๔ ๙๒๙ ๙๑๙ ๙๐ ๖๙๑๘ ๖๓.๖ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖๗๖๕ ๗๑๗๘ ๒๑๕๔ ๒๖๓๗ ๑๗๕๔ ๑๓๔๘ ๗๑๘ ๘๖๑ ๑๑๕ 
๑๑๙๖๙ ๕๘.๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐๓๐ ๖๘๓๑ ๑๕๑๑ ๙๑๔ ๓๗๗ ๒๐๘ ๗๐ ๙๓ ๒๖ ๙๒๕๖ ๖๕.๗ 
ศิลปะ ๘๗๒๖ ๒๑๙๓ ๑๔๓๕ ๑๘๗๔ ๑๑๕๗ ๘๙๖ ๔๖๙ ๖๒๙ ๗๓ ๕๕๑๒ ๖๖.๖ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๙๓๘๒ ๓๕๖๑ ๑๔๗๖ ๑๕๑๐ ๑๑๒๗ ๗๔๘ ๓๖๗ ๔๕๓ ๑๔๐ 
๖๕๔๗ ๖๒.๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๒๗๕๘ ๖๖๕๒ ๓๑๙๑ ๓๓๙๒ ๓๐๘๙ ๒๗๖๒ ๑๖๘๒ ๑๘๔ ๑๕๐ ๑๓๑๔ ๔๘.๙ 
รวม  ๓๒๗๓๗ ๑๓๓๓๒ ๑๕๔๙๒ ๑๒๖๔๘ ๑๐๗๓๕ ๖๒๗๗ ๖๖๔๕ ๙๐๘   
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๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๔๘๐ ๔๒.๔๖ ๘.๖๖ ๔๒.๔๖ ๔๑.๗ ๕๖.๖ ๑.๗ 
สังคมศึกษา ๔๗๙ ๔๑.๓๙ ๑๑.๖๗ ๔๑.๓๙ ๒๙.๖ ๖๐.๗ ๑๐.๖ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘๐ ๓๑.๕๐ ๑๐.๙๓ ๓๑.๕๐ ๘๗ ๑๐.๕ ๒.๕ 
คณิตศาสตร ์ ๔๘๐ ๓๕.๓๗ ๑๕.๖๐ ๓๕.๓๗ ๗๒.๔ ๒๑.๖ ๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๗๗ ๓๙.๙๓ ๑๓.๘๓ ๓๙.๙๓ ๕๘.๔ ๓๒.๖ ๙ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๔๖๓ ๕๑.๙๐ ๑๒.๙๖ ๕๑.๙๐ ๓๕.๔ ๕๖.๕ ๘.๑ 
สังคมศึกษา ๔๖๕ ๓๙.๗๕ ๖.๗๖ ๓๙.๗๕ ๕๕.๘ ๔๔.๒ - 
ภาษาอังกฤษ ๔๖๔ ๒๕.๑๘ ๙.๔๗ ๒๕.๑๘ ๙๓.๙ ๕.๑ ๑ 
คณิตศาสตร ์ ๔๖๕ ๒๘.๖๓ ๑๔.๐๔ ๒๘.๖๓ ๘๗.๕ ๗.๔ ๕.๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๖๓ ๓๓.๕๖ ๗.๑๔ ๓๓.๕๖ ๘๓.๕ ๑๖.๓ ๐.๒ 
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 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะ

ฯ 
รักชาติ  ศาสน์  

กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

รักความเป็น
ไทย 

มีจิตสาธารณะ 

นร.ทั้งหมด 
....... คน 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ 
ดี ข้ึนไป 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม. ๑ ๔๐๓ ๙๐.๓ ๔๐๐ ๙๐.๐ ๔๐๐ ๙๐.๐ ๔๑๓ ๙๑.๓ ๔๑๓ ๙๑.๓ ๔๑๓ ๙๑.๓ ๔๑๓ ๙๐.๓ ๔๐๓ ๙๐.๓ 
ม. ๒ ๔๑๒ ๘๗.๐ ๔๐๒ ๘๖.๐ ๔๐๗ ๘๖.๑ ๔๐๒ ๘๖.๘ ๔๐๒ ๘๕.๐ ๔๑๘ ๘๗.๗ ๔๑๘ ๘๗.๐ ๔๑๒ ๘๗.๐ 
ม. ๓ ๔๓๐ ๘๘.๗ ๔๒๗ ๘๘.๐ ๔๓๐ ๘๘.๑ ๔๓๐ ๘๘.๗ ๔๒๖ ๘๗.๗ ๔๓๐ ๘๘.๗ ๔๒๐ ๘๗.๗ ๔๓๐ ๘๘.๗ 
ม. ๔ ๔๑๙ ๘๗.๗ ๔๑๓ ๘๗.๖ ๔๑๗ ๘๗.๗ ๔๒๙ ๘๙.๗ ๔๑๙ ๘๗.๗ ๔๑๙ ๘๗.๗ ๔๐๙ ๘๖.๗ ๔๑๙ ๘๗.๗ 
ม. ๕ ๔๒๐ ๙๐.๘ ๔๒๒ ๙๐.๙ ๔๒๗ ๙๑ ๔๒๒ ๙๐.๙ ๔๒๐ ๙๐.๘ ๔๒๐ ๙๐.๘ ๔๑๗ ๙๐.๘ ๔๒๐ ๙๐.๘ 
ม. ๖ ๔๐๘ ๘๖.๗ ๔๑๒ ๘๖.๙ ๔๑๒ ๘๖.๙ ๔๑๘ ๘๗.๗ ๔๐๘ ๘๖.๗ ๔๐๘ ๘๖.๗ ๔๐๘ ๘๖.๗ ๔๐๘ ๘๖.๗ 

รวม ๒๔๙๒ ๘๘.๓ ๒๔๗๖ ๒๔๙๓ ๒๕๑๔ ๒๔๘๘ ๒๕๐๘ ๒๔๘๕ ๒๔๙๒ 

   
  



- ๑๑๓ - 
 
๔.๔.๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๒๐๓ ๒๐๐ ๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๒๑๐ ๒๐๒ ๗๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๐๗ ๑๑๒ ๗๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๓๒๐ ๑๐๐ ๕๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๙๐ ๓๐ ๒๘ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๖๔๕ ๘๕๙ ๓๑๙ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๕๘.๓% ๓๐% ๑๑% ๐ 

 
  ๔.๔.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์ สุจริต) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (ซื่อสัตย์ สุจริต) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๓๐๐ ๑๐๐ ๗๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๗๐ ๓๒ ๘๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๒๗ ๑๐๐ ๓๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๑๓ ๑๐๐ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๓๒๒ ๑๐๐ ๔๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๓๔ ๗๘ ๓๖ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๙๖๖ ๕๑๐ ๓๔๗  
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๙% ๑๘% ๑๒%  

 
\  ๔.๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (มี
วินัย) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๓๐๐ ๑๐๐ ๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๐๗ ๑๐๐ ๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๓๐ ๑๐๐ ๒๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๐๒ ๑๑๐ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๓๓๔ ๑๙๓ ๗๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๓๒ ๙๐ ๔๕ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๙๐๕ ๖๙๓ ๑๕๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๗% ๒๔% ๕%  
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  ๔.๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (ใฝ่เรียนรู้) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๒๑๒ ๑๐๑ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๑๙๘ ๑๐๔ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๔๐ ๙๐ ๒๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๒๕๐ ๗๙ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๓๔๒ ๘๐ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๒๑๙ ๙๙ ๓๙ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๕๖๑ ๕๕๓ ๑๖๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๕๕ ๑๙ ๕  

 
  ๔.๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (อยู่อย่างพอเพียง) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๒๑๓ ๑๙๐ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๐๒ ๑๐๐ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๒๒ ๑๐๔ ๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๑๙ ๑๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๔๑๑ ๒๐๙ ๘๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๑๒ ๘๖ ๔๙ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๘๗๙ ๗๘๙ ๑๗๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๖ ๒๗ ๖ ๐ 

 
  ๔.๔.๖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มุ่งมั่นในการท างาน) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (มุ่งมั่นในการท างาน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๓๑๐ ๑๑๓ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๒๐ ๙๘ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๒๐ ๑๑๐ ๒๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๑๘ ๑๑๑ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๒๒๐ ๒๐๐ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๑๒ ๘๖ ๔๙ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๘๐๐ ๗๑๘ ๑๖๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๓ ๒๕ ๕  

 
  ๔.๔.๗ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักความเป็นไทย) 
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ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (รักความเป็นไทย) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๓๑๐ ๑๑๓ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๒๐ ๙๘ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๒๐ ๑๑๐ ๒๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๑๘ ๑๑๑ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๒๒๐ ๒๐๐ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๑๒ ๘๖ ๔๙ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๘๐๐ ๗๑๘ ๑๖๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๓ ๒๕ ๕  

  ๔.๔.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (มีจิตสาธารณะ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๓๑๐ ๑๑๓ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๓๒๐ ๙๘ ๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๓๒๐ ๑๑๐ ๒๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๓๑๘ ๑๑๑ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๒๒๐ ๒๐๐ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๑๒ ๘๖ ๔๙ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๘๐๐ ๗๑๘ ๑๖๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๖๓ ๒๕ ๕  

 
 ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๒๗๐ ๑๓๐ ๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๒๘๐ ๑๒๐ ๑๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๒๒๐ ๒๒๐ ๓๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๒๑๙ ๒๐๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๓๑๒ ๑๙๘ ๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๓๗๖ ๑๒๒ ๘ ๐ 

รวม ๒๘๒๓ ๑๖๗๗ ๙๙๐ ๖๐  
เฉลี่ยร้อยละ  ๕๙ ๓๕ ๒ ๐ 
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 ๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
สมรรถนะส าคัญ การสื่อสาร   การคิด    การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยี 

นร.ทั้งหมด 
....... คน 

นร.ที่ได้ระดับ 
 ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ  
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ  
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ  
ดี ข้ึนไป 

นร.ที่ได้ระดับ  
ดี ข้ึนไป 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม. ๑ ๓๗๐ ๗๗.๖ ๓๖๙ ๗๗.๔ ๓๗๘ ๗๙.๒ ๓๗๖ ๗๘.๘ ๓๗๐ ๗๗.๖ 
ม. ๒ ๓๘๐ ๗๘.๗ ๓๗๗ ๗๘.๑ ๓๘๘ ๘๐.๓ ๓๘๗ ๘๐.๑ ๓๘๖ ๗๙.๙ 
ม. ๓ ๓๓๒ ๗๒.๖ ๓๐๒ ๖๖.๑ ๓๓๙ ๗๔.๒ ๓๓๙ ๗๔.๒ ๓๓๒ ๗๒.๖ 
ม. ๔ ๓๒๒ ๖๖.๐ ๓๑๒ ๖๓.๙ ๓๒๓ ๖๖.๒ ๓๒๖ ๖๖.๘ ๓๒๑ ๖๕.๘ 
ม. ๕ ๓๘๙ ๘๒.๘ ๓๑๙ ๖๗.๙ ๓๘๓ ๘๑.๕ ๓๘๓ ๘๑.๕ ๓๘๒ ๘๑.๓ 
ม. ๖ ๓๔๕ ๗๗.๐ ๓๓๕ ๗๔.๘ ๓๔๒ ๗๖.๓ ๓๔๑ ๗๖.๑ ๓๔๓ ๗๖.๖ 
รวม ๒๑๓๘  ๒๐๑๔ ๘ ๒๑๕๓  ๒๑๕๒  ๒๑๓๔  

 
 ๔.๗ ผลการประเมินพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย (ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย)  
 

นร.ทั้งหมด ....... คน 
น้ าหนัก ส่วนสูง สรุปผลพัฒนาการด้านร่างกาย 

นร.ที่เป็นไปตามเกณฑ์ นร.ที่เป็นไปตามเกณฑ์ นร.ที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐๐ ๖๒.๙ ๓๖๙ ๗๗.๔ ๓๗๖ ๗๘.๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๗๐ ๗๖.๖ ๓๗๗ ๗๘.๑ ๓๘๗ ๘๐.๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๑๘ ๖๙.๖ ๓๐๒ ๖๖.๑ ๓๓๙ ๗๔.๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๑๒ ๖๓.๙ ๓๑๒ ๖๓.๙ ๓๒๖ ๖๖.๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๑๑ ๖๖.๒ ๓๑๙ ๖๗.๙ ๓๘๓ ๘๑.๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐๘ ๖๘.๘ ๓๓๕ ๗๔.๘ ๓๔๑ ๗๖.๑ 

รวม ๑๙๑๙  ๒๑๕๓  ๒๑๕๒  
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 ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        (ให้ระบุด้วยว่า ใช้เกณฑ์ ของ กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

นร.ทั้งหมด 
๒,๘๙๖ คน 

นร.ที่มีสมรรถภาพทางกาย 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

นร.ที่มีสมรรถภาพทางกาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๐ ๐ ๔๗๗ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๐ ๐ ๔๘๓ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๐ ๔๕๗ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๐ ๔๘๘ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๐ ๔๗๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๐ ๔๔๘ ๑๐๐ 

รวม ๐ ๐ ๒๘๒๓ 
 ๔.๙ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗๗ ๔๗๗  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘๓ ๔๘๓  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๗ ๔๕๗  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๘ ๔๘๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๗๐ ๔๖๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๘ ๔๔๕  

รวม ๒๘๒๓ ๒๘๑๗ ๖ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๙.๖ ๐.๐๔ 
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๕. ตารางสรุปผลการให้คะแนนผลการประเมิน 

การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 

ที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน   
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมา
ย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๔ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ 
 มีสุนทรียภาพ 

   ๕ ๔.๙๑ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
 สม่ าเสมอ 

๒๘๙๖ ๒๘๙๐ ๙๙.๗๙ ๐.๕ ๐.๕๐  
ดีเย่ียม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒๘๙๖ ๒๘๗๑ ๙๙.๑๔ ๑ ๐.๙๙  
ดีเย่ียม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
 ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
 อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

๒๘๙๖ ๒๘๗๐ ๙๙.๑๐ ๑ ๐.๙๙  
ดีเย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
 อย่างเหมาะสม 

๒๘๙๖ ๒๗๐๐ ๙๓.๒๓ ๑ ๐.๙๓  
ดีเย่ียม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   ๒๘๙๖ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
 นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๒๘๙๖ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐  
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
 ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    
๔.๘๗ 

 
 

ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒๘๙๖ ๒,๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๒ ๑.๙๓  ดีเย่ียม 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๒๘๙๖ ๒๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๑ ๐.๙๗  ดีเย่ียม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๒๘๙๖ ๒๘๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๒๘๙๖ ๒๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๑ ๐.๙๗  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
 ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
 อย่างต่อเน่ือง 

   ๕ 
๔.๘๐ 

 
 

ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว      

๒๘๙๖ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๒ ๑.๙๒  
ดีเย่ียม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม
 เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๒๘๙๖ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๑ ๐.๙๖  
ดีเย่ียม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   

๒๘๙๖ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๑ ๐.๙๖  
ดีเย่ียม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าน าเสนอผลงาน ๒๘๙๖ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๑ ๐.๙๖  ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู 

ที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน   
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมา
ย 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
 อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

   ๕ 
๔.๙๐ 

 
๕ 

ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
 โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๒๘๙๖ ๒๘๐๐ ๙๖.๖๙ ๒ ๑.๙๓  ดีเย่ียม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
 ของตนเอง 

๒๘๙๖ ๒๘๖๕ ๙๘.๙๓ ๑ ๐.๙๙  ดีเย่ียม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
 โดยมีเหตุผลประกอบ 

๒๘๙๖ ๒๘๖๕ ๙๘.๙๓ ๑ ๐.๙๙  ดีเย่ียม 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน 
 ด้วยความภาคภูมิใจ 

๒๘๙๖ ๒๘๖๕ ๙๘.๙๓ ๑ ๐.๙๙  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
 ตามหลักสูตร 

   ๕ 
๔.๙๖ 

 
 ดีเย่ียม 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
 เป็นไปตามเกณฑ์   

  ๙๖.๓๑ ๑ ๐.๙๖  ดีเย่ียม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์  

  ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐  ดีเย่ียม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์   ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
 รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

   ๕ 
๔.๗๓ 

 
 ดีเย่ียม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒๘๙๖ ๒๗๒๔ ๙๔.๐๖ ๒ ๑.๘๘  ดีเย่ียม 
๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
 ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๒๘๙๖ ๒๗๘๐ ๙๕.๙๙ ๑ ๐.๙๖  ดีเย่ียม 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๒๘๙๖ ๒๖๗๕ ๙๒.๓๗ ๑ ๐.๙๒  ดีเย่ียม 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
 เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๒๘๙๖ ๒๗๙๐ ๙๖.๓๔ ๑ ๐.๙๖  ดีเย่ียม 

    ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐ 
๙.๘๙ 

 
 ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 
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 ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 
 ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 

       พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ  

 ทางสติปัญญา 
๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
 บริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 

 ในการจัดการเรียนรู้ 
๑๓๒ ๑๑๗ ๘๘.๖๔ ๑ ๐.๘๙  ดีเย่ียม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
 ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  

 ด้วยความเสมอภาค 
๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ  
 เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๓๒ ๑๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
 ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

 เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
 เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ   ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
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 ผลการบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและ 
 เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
 ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๕ ๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
 ตามที่ระเบียบก าหนด 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และ
 ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
 สถานศึกษา 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
 กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

    ๑๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
 ท้องถ่ิน 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
 เรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
 ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
 ความสนใจของผู้เรียน 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล
 ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
 และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  ๒.๐๐ ๒ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ๑๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
 สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อม 

  ๔.๐๐ ๔ ๔ ๕ 
ดีเย่ียม 
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 ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
 ความปลอดภัยของผู้เรียน 

  ๘๗% ๓.๐๐ ๒.๒ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
 สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
 หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  ๙๗% ๓.๐๐ ๓ ๕ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ๕  
ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
 การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
 ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๐.๕๐ ๐.๕ ๕ ๕ 
ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  ๐.๕๐ ๐.๕ ๕ ๕ 
ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
 คุณภาพภายใน 

  ๑.๐๐ ๑ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

    ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
 สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                         

   ๑๐ ๑๐  
ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
 สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  
 การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ 

ดีเย่ียม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
 สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
 ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

    ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ     ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
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จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน   
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความหมา
ย 

 เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น 
 ที่ก าหนดขึ้น                                                                                   
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
 ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
 สถานศึกษา 

  ๓.๐๐ ๓ ๕  
ดีเย่ียม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
 สถานศึกษา 

  ๒.๐๐ ๒ ๕  
ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น 
  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
 ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   
๕   

ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
 นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๓ ๓   
ดี 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนา
 ดีข้ึนกว่าที่ผ่านมา   

๒ ๒   
ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยรวม 
  

 ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้   

ระดับคุณภาพ   
 ระดับ ๑  ระดับ ๒      ระดับ ๓      ระดับ ๔      ระดับ ๕ 

(ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) 
 

๙๘.๙๖ 

 


