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โรงเรียน ............. 
   อ าเภอ.................... จังหวัด................. 

 

 
 

 

 
 

เอกสารล าดับที่ …….. 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

 
  เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดท าขึ้น      

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 15 (7)     

ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียน        

ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการ

ด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาและได้น าเสนอ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแลว้      
 

 เอกสารรายงานฉบับนี ้ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน  

ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศกึษา ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา และตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
  

  โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้          

จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตลอดจนเพื่อประโยชน์ ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด             

และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 

 

 

 

โรงเรียน………………………. 

เมษายน 2558 
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โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓ ~ 
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ค าน า ...................................................................................................................................  
 

สารบัญ ...............................................................................................................................  
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 *  ประกาศโรงเรียน................ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

                  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 *  มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 *  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาปีการศกึษา 2557       

                   ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

     *  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

               *  สารสนเทศผลการประเมินมาตรฐานด้านผูเ้รียนรายตัวบ่งชี ้(มาตรฐานที่ 1-6 และ     

                     ตัวบ่งชีท้ี่ 14.2 และมาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ 7 )  
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ตอนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อโรงเรยีน…………………. ที่ตัง้……………..…… ต าบล…………...อ าเภอ………….จังหวัด……….....

สังกัด……….… โทร……….โทรสาร…….…..e-mail………website…………เปิดสอนระดับระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที…่..….. ไร่ …….. ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ …….…… ถึงหมู่ที่ ……………..  

ต าบล................... อ าเภอ.................จังหวัด................... 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

  1) ผูอ้ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล.................................................................... 

โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….……………………….. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….……………………สาขา……………………………………….………. 

ด ารงต าแหนง่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี ........ เดือน 

  2)  (   ) รองผูอ้ านวยการโรงเรียน .............คน  

                    (   ) ครูที่ได้รับการแตง่ตั้งภายใน (กรณีไม่มรีองผู้อ านวยการโรงเรียน)  

   2.1 ชื่อ-สกุล .......................................................ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญา............ 

วุฒิการศกึษา…..……..….……โทรศัพท์...................................e-mail……………………………………………………………... 

รับผิดชอบด้านการบริหารวิชาการ 

   2.2 ชื่อ-สกุล .......................................................ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญา............ 

วุฒิการศกึษา…..……..….……โทรศัพท์...................................e-mail……………………………………………………………... 

รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล 

   2.3 ชื่อ-สกุล .......................................................ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญา............ 

วุฒิการศกึษา…..……..….……โทรศัพท์...................................e-mail……………………………………………………………... 

รับผิดชอบด้านการบริหารงบประมาณ 

   2.4 ชื่อ-สกุล .......................................................ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญา............ 

วุฒิการศกึษา…..……..….……โทรศัพท์...................................e-mail……………………………………………………………... 

รับผิดชอบด้านการบริหารทั่วไป 
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3 ข้อมูลนักเรยีน (ปีการศึกษา 2557  ณ  วันที่ 31  มีนาคม 2558) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการทั้งสิน้ 4,500 คน  (ตัวอย่าง) 

 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิน้ 510 คน จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 2 42 45 87 43 
มัธยมศกึษาปีที่ 2 2 38 46 84 42 
มัธยมศกึษาปีที่ 3 2 36 50 86 43 
มัธยมศกึษาปีที่ 4 2 40 45 85 42 
มัธยมศกึษาปีที่ 5 2 42 43 85 42 
มัธยมศกึษาปีที่ 6 2 38 45 83 41 

รวม 12 236 274 510  

ปวช.ปีท่ี 1 _ _ _ _ _ 

ปวช.ปีท่ี 2 _ _ _ _ _ 

ปวช.ปีท่ี 3 _ _ _ _ _ 

รวม _ _ _ _  

รวมทั้งหมด 12 236 274 510  

  

 1) นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน  5 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0.98  (ตัวอย่าง) 

 2) นักเรียนมภีาวะทุพโภชนาการ จ านวน ........... คน   คิดเป็นรอ้ยละ ......... 

 3) นักเรียนปัญญาเลิศ (มีผลการเรียน 4 หรอื มีผลการแขง่ขันชนะเลิศ หรอืรองชนะเลิศอันดับ 1-3               

ในระดับภูมิภาค หรอืระดับชาติ หรอืนานาชาติ)  จ านวน ........... คน   คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 4) นักเรียนตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ  จ านวน ........... คน คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 5) นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  จ านวน ..........  คน    คิดเป็นรอ้ยละ ......... 

 6) สถิตกิารขาดเรียน                              ............ คน    คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 7) นักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน   จ านวน  ...........  คน    คิดเป็นรอ้ยละ .......... 

 8) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  ตัวอย่าง 

   ม.3               จ านวน   86 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   

   ม.6               จ านวน   80 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.39 

 9) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : ............ 
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 10) นักเรียนที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง/ปี/คน 

จ านวน  .............  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 11) นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามัย จ านวน ........ คน    คิดเป็นรอ้ยละ ....... 

 12) นักเรียนที่มีสมรรถนภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรอืส านักงานกองทุนสนับสนุน   

การสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  จ านวน  ..............  คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

 13) นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติประเภทต่างๆ จ านวน ........ คน คิดเป็นรอ้ยละ ........   

 14) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน ............  คน  คิดเป็นร้อยละ ............ 

 15) นักเรียนที่มผีลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน ......... คน  คิดเป็นร้อยละ .......... 

 16) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน ........  คน  คิดเป็นร้อยละ .......... 

 17) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ จ านวน .......  คน  คิดเป็นร้อยละ .......... 

 18) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา จ านวน .........  คน  

คิดเป็นรอ้ยละ ............ 

 19) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน ............  คน  คิดเป็นร้อยละ ............ 

 20) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพฯ  จ านวน ............  คน  

คิดเป็นรอ้ยละ ............ 

 21) นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 ขึน้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จ านวน 

............  คน  คิดเปน็ร้อยละ ............ 

   22) นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน ............  คน   

คิดเป็นรอ้ยละ ........... (ผลเฉลี่ยจากข้อ 14-21) 

 23) นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศกึษา 2557 เป็นไปตามเกณฑ์  

จ านวน ............  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 24) นักเรียนที่มีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน ...........  คน จ าแนกคุณภาพเป็น 

  ระดับดี ขึ้นไป จ านวน .............คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

  ระดับพอใช้   จ านวน ..............คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

                ระดับปรับปรุงจ านวน ..............คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

          25) นักเรียนที่มคีวามสามารถในการพูดสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นได้ จ านวน ...........  คน ได้แก่ 

                ภาษา............................. จ านวน .............คน   ภาษา............................. จ านวน .............คน   

  ภาษา............................. จ านวน .............คน   ภาษา............................. จ านวน .............คน   

 26) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร โดย 1) ใช้ภาษา

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สกึ และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน 2) พูดเจรจา

ต่อรอง 3) เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 4) เลือกใช้วิธีการสื่อสาร  

ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน ............  คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
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 27) นักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่ 2 ความสามารถในการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห ์    

คิดสังเคราะห ์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์) ในระดับดี ขึน้ไป จ านวน .........  คน  คดิเปน็รอ้ยละ ........ 

 28) นักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่ 3 ความสามารถในการแก้ปญัหา โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาโดยการวเิคราะหป์ญัหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรปุผล             

ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน ...........  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 29) นักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่ 4 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ โดยการ 

  1)  น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  2) เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  3) ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  4) จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  5) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม  

  6) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน ...........  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 30) นักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีโดยการ  

  1) เลอืกและใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

  2) มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  

ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน ...........  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 

 31) นักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน ............  คน   

คิดเป็นรอ้ยละ ........... (ผลเฉลี่ยจากข้อ 26-30) 

 32) นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนตามหลักสูตร ในระดับดี ขึน้ไป  

จ านวน ...........  คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

 33) นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทั้ง 8 ประการ ในระดับดี ขึ้นไป 

จ านวน ...........  คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 

 34) นักเรียนที่มีผลการประเมินตามค่านิยม 12 ประการ ผา่นเกณฑข์องสถานศกึษา   

จ านวน ............  คน คดิเป็นร้อยละ ...........  

 35) นักเรียนที่มีผลการประเมินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผา่นเกณฑข์องสถานศกึษา   

จ านวน ............  คน คิดเป็นร้อยละ ...........  

 36) นักเรียนที่มผีลการประเมินตามอัตลักษณ์ของสถานศกึษา (อัตลกัษณ์ผู้เรียน) ในระดับดี ขึน้ไป    

จ านวน ............  คน คิดเป็นร้อยละ ...........  

 

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๘ ~ 

 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร  

    (ปีการศึกษา 2557  ณ  วนัที่ 31  มีนาคม 2558) 

 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 
(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์สอน
เฉลี่ย 

(ปี/เดือน) ชาย หญิง 
ต่่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 
 

ป.เอก 
ผู้อ่านวยการ         

รองผู้อ่านวยการ         

ครู (ข้าราชการ)         

ครูอัตราจ้าง(ชาวไทย)         

ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)         

พนักงานราชการ         

นักการ / ภารโรง         

รวม         

 

 ครู (ข้าราชการ) (รวมทั้งสิ้น …….. คน)  (ตัวอย่าง) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิย

ฐานะ 
วุฒิ วชิา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน 

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/

ป ี

1 นาง..................... 49 17 ครู  คศ. 3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ 

ม.4,6 

25 

2 นาย

............................... 

42 18 ครู  คศ. 2 ค.บ. วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

ม.1-3 

20 

3 นางสาว.................... 39 16 ครู  คศ. 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ

/ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ม.1-6 

20 

 ฯลฯ         

         

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ........ คน คิดเป็นรอ้ยละ ...... 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...... คน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นรอ้ยละ  ...... 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๙ ~ 

 

     จ านวนครูทีพู่ดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูดในช้ันเรยีน หรอืพูดในสถานการณ์จริง จ านวน ...... คน 

คิดเป็นรอ้ยละ.......... 

    ครูอัตราจ้าง (ชาวไทย) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วชิา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1        

2        

3        

 ฯลฯ       

 

  

 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างประเทศ) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วชิา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1        

2        

3        

 ฯลฯ       

 

 

 พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

(ปี) 
วุฒิ 

จบวชิา เอก หรือ

สาขา 

ลักษณะงาน    

ท่ีปฏิบัต ิ
จ้างด้วยเงิน 

1        

2        

3        

 ฯลฯ       

 

 

 นักการ / ภารโรง / ลูกจ้างช่ัวคราว 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 

(ปี) 
วุฒิ 

จบวชิา เอก หรือ

สาขา 

ลักษณะงาน    

ท่ีปฏิบัต ิ
จ้างด้วยเงิน 

1        

2        

3        



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๐ ~ 

 

 ฯลฯ       

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรยีนจ านวน ……..   หลัง อาคารประกอบจ านวน ….........หลัง ส้วม……..หลัง 

สระว่ายน้ า..............สระ   สนามเด็กเล่น...........สนาม   สนามฟุตบอล………..…….สนาม 

สนามบาสเก็ตบอล ………………..สนาม  สนามเทนนิส................ สนาม อื่นๆ (ระบุ) ................... 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จา่ย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงนิเดือน-ค่าจา้ง  

เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

เงินอื่นๆ(ระบุ)  งบอื่นๆ(ระบุ)  

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  

 งบด าเนินการ/เงนิเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ....................ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นรอ้ยละ....................ของรายรับ 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ …..…มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ .....................อาชีพหลักของชุมชน คอื …………..…………………………………….…               

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ............... ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คอื .............. 

  2) ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดับ ………อาชีพหลัก คอื ...........................สว่นใหญ่นับถือ

ศาสนา………..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ตอ่ปี ........ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 

…………….. คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรยีน 

     (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน 

ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอือยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 
 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

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

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๑ ~ 

 

 1) หอ้งสมุดมีขนาด.................... ตารางเมตร จ านวนหนังสอืในห้องสมุด ………… เล่ม 

  การสบืค้นหนังสอืและการยืม-คืน ใช้ระบบ …………………………………………………. 

  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในรอบปีการศึกษา  เฉลี่ย......... คน /วัน คิดเป็นร้อยละ..........

ของนักเรียนทั้งหมด และเฉลี่ย......... คน /สัปดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ...........ของนักเรียนทั้งหมด 

 2) หอ้งปฏิบัติการ 

       หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ………………. หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ………………. หอ้ง   

   หอ้งปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน ………………. หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการงานคหกรรม    จ านวน ………………. หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการ...............        จ านวน ………………. หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการ...............        จ านวน ………………. หอ้ง 

 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน .................... เครื่อง 

               ใช้เพื่อการเรียนการสอน ................... เครื่อง 

      ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต ................. เครื่อง 

               จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.... คน /วัน  

คิดเป็นรอ้ยละ.......ของนักเรียนทั้งหมด และเฉลี่ย........ คน /สัปดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ..........ของนักเรียนทั้งหมด 

               ใช้เพื่อการบริหารจัดการ              ………..………. เครื่อง 

 4) แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน   ........ คน /ปี คิดเป็นรอ้ยละ.......... 

ของนักเรียนทั้งหมด 

 แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. 

2. 

ฯลฯ 

 

 

 5) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน   ........ คน /ปี คิดเป็นรอ้ยละ.......... 

ของนักเรียนทั้งหมด  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๒ ~ 

 

2. 

ฯลฯ 

  6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศกึษาที่รายงาน 

   6.1 ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 

สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน……………………..ครั้ง/ป ี

   6.2 ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน……………………..ครั้ง/ป ี

   6.3 ชื่อ-สกุล............................................... ให้ความรู้เรื่อง .......................... 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน……………………..ครั้ง/ป ี
    

ฯลฯ 

 

 

 

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

 

  

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 

 

 

  

ครู(ระบุชื่อ) 

 

 

  

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

 

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๓ ~ 

 

  

 

 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (ตัวอย่าง) 

ที่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนา     

การเรียนการสอน

ภาษาไทย 

-เพื่อให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของโรงเรียน 

(เป้าหมายความส าเร็จ     

ร้อยละ 75) 

1. จัดกิจกรรมวัน

สุนทรภู่ 

2. จัดกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแห่งชาต ิ

2. แข่งขันทักษะ

วชิาการ  

3. ฝึกการอภิปราย

และจัดกิจกรรม 

โตว้าที 

1. นักเรียนร้อยละ  

80มผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน        

ในกลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ภาษาไทย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของโรงเรียน  

มฐ. ที่ 3, 4, 5  

และ 6 

 

 

 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  

ที่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

      

 ฯลฯ     

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๔ ~ 

 

 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปทีี่ผ่านมา 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   (ตัวอย่าง) 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง

ของสถานศกึษา   

ผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน  

ดเียี่ยม 

 

ดเียี่ยม มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

                   ที่พึงประสงค ์

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผูเ้รียนมทีักษะในการแสวงหาความรู ้

                      ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 

                   อย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ด ี

มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่ง

มสีตสิมเหตุผล     

ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

ด ี พอใช ้

มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ และ 

                    มเีจตคตทิี่ดีตอ่อาชพีสุจริต   

 

 

ดมีาก ดมีาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

ดีมาก 

   

ดมีาก มาตรฐานที่ 7  ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างม ี

                     ประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 

มาตรฐานที่ 8  ผูบ้รหิารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งม ี

                      ประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

                   ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี

ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธผิล 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามกีารจัดหลกัสตูร กระบวนการ

เรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน

ดมีาก ดมีาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๕ ~ 

 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง

ของสถานศกึษา   

ผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

อย่างรอบดา้น 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและ 

                      การบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนา 

                         เต็มศักยภาพ                                  

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก ด ี

มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้   

ดมีาก 

 

ดมีาก มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามกีารสรา้ง ส่งเสริม สนบัสนุน  

                        ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                                                              

มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

ดเียี่ยม 

 

ดเียี่ยม มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึน้ 

(ต่อด้วยข้อความของโรงเรยีน...........)                                                       

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม                      

ดีมาก 

 

ดีมาก มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้  

                         แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 

                 ส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคณุภาพสงูขึน้ 
 

(ต่อด้วยข้อความของโรงเรยีน...........)                                                       

สรุปคณุภาพโดยรวม   

ผลคะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน)   

   

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๖ ~ 

 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

       ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา  

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับปรุง 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผูเ้รียนมสีขุภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

     

√ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยม 

                ที่พึงประสงค ์

     

ตัวบ่งชี้ที ่3  ผูเ้รียนมคีวามใฝ่รู ้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง      

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผูเ้รียนคดิเปน็ ท าเปน็      

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน      

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

                ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและ 

                 การพัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      

 ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ  

                 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา        

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 

                  ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม       

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 

                 บทบาทของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  

                  มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาเพื่อให้ 

                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

     

 

โรงเรียนมผีลการประเมิน   ระดบัคุณภาพ ................  โดยมีคา่เฉลี่ย  ...........   ได้ ................คะแนน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๗ ~ 

 

ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา          รับรอง           ไมรั่บรอง 

กรณท่ีีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

    จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยสถานศึกษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด 

            จุดเด่น : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จุดท่ีควรพัฒนา :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 ข้อเสนอแนะ :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม            

 จุดเด่น : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ข้อเสนอแนะ :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๘ ~ 

 

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

 

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

จุดเด่น 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

ทศิทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๑๙ ~ 

 

5.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ฯลฯ 

ตอนที่ 2  

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบรหิารจัดการศึกษา  (ตัวอย่าง) 

  โรงเรียน…………………. แบ่งโครงสรา้งการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ 

ด้านการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารทั่วไป ผูบ้ริหารยึดหลักการ

บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School Based Management - SBM) และพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 

      

 

              

  

    

 

 

 

 
 

 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
พันธกิจ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหารวชิาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๐ ~ 

 

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
 

เป้าหมาย 

๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๔. ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ฯลฯ 
  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (เป็นข้อความเดียวกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.2) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนด าเนนิการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน 

และภายนอก ดังนี้ 

 3.1  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ฯลฯ 
  

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ตัวอย่าง) 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศกึษาให้โดดเด่น 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๑ ~ 

 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  (ตัวอย่าง) 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
  

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /     

ตัวบ่งชี้) 

สนอง 

กลยุทธ์ สพฐ.  

(กลยุทธ์ที่) 

1 .โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ

ผลสัมฤท ธ์ิทางการ

เรียน 

  1.1 กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

   1.2 กิจกรรม .... 

           ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาทักษะ

การคิดของนักเรียน 

 

 

 

 

 

เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้น

ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อพัฒนานักเรียน

ให้มีความสามารถ

ด้านการคิดอยา่ง

เป็นระบบ 

 

 

 

1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม

โครงการ 

1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

1.3 ร้อยละ 75 ของนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง

ระดับประเทศในแตล่ะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 

2.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม

โครงการ 

2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

มคีวามสามารถดา้นการคิด

อย่างเป็นระบบ 

 

มาตรฐานท่ี 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 4 

มาตรฐานท่ี 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 

 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 

กลยุทธ์ท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๒ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /     

ตัวบ่งชี้) 

สนอง 

กลยุทธ์ สพฐ.  

(กลยุทธ์ที่) 

 

 

 

3 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

คุณ ลั ก ษณ ะอั นพึ ง

ประสงค์ของผู้เรียน 

    2.1 กจิกรรมสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม

ของนักเรียน 

   2.2 กิจกรรมสง่เสริม

ความเป็นนัก

ประชาธิปไตยของ

นักเรียน 

 

4. โครงการ................ 

 

5. โครงการ............... 

ฯลฯ 

 

 

 

เพื่อพัฒนานักเรียน

ให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม และ

จรยิธรรม ตาม

คุณลักษณะ 8 

ประการ ที่ก าหนด

ในหลักสูตร

สถานศกึษา 

 

 

 

……………………… 

 

……………………… 

ฯลฯ 

 

 

 

3.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม

โครงการ 

3.2 ร้อยละ 95 ของนกัเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการมี

คุณลักษณะ 8 ประการ 

ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร

สถานศกึษาในระดับด ี

ขึน้ไป 

 

 

 

…………………………………. 

 

……………………………….. 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 2 

ตัวบ่งช้ีท่ี  

2.1-2.8 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี …… 

 

กลยุทธ์ท่ี …… 

ฯลฯ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๓ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /     

ตัวบ่งชี้) 

สนอง 

กลยุทธ์ สพฐ.  

(กลยุทธ์ที่) 

 

 

*หมายเหตุ  ให้รายงานการด าเนินงานทุกกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ให้ครบถ้วน 

ตอนที่ 3 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ตัวอย่าง)  

1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปี 2557 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

 

สนอง 

กลยุทธ์ สพฐ.  

(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

1.1 นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมโครงการ 

1.2 ร้อยละ 80 ของ

1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า

ร่วมโครงการ 

1.2 นักเรียนร้อยละ 82 

มาตรฐานท่ี 5 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 

และ5.4 

กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 5 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๔ ~ 

 

  1.1 กิจกรรม

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

   1.2 กิจกรรม .... 

           ฯลฯ 
 

นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงกว่า

เกณฑท์ี่สถานศึกษา

ก าหนดในแตล่ะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

1.3 ร้อยละ 75 ของ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เท่ากับขีดจ ากัดล่าง

ระดับประเทศขึน้ไป 

ในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

ที่เข้าร่วมโครงการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กว่าเกณฑท์ี่สถานศึกษา

ก าหนดในแตล่ะกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

 

1.3 นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 60 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เท่ากับขีดจ ากัดล่าง

ระดับประเทศขึน้ไป 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

  

  1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ (ถ้ามี) 

 

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานคุณภาพผู้เรยีน   (ตัวอย่าง) 

มาตรฐานที ่1  ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้

1.1 มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

96 .5 .48 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนาโดย

จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

   โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด 

1.2 มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

92 .5 .46 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๕ ~ 

 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโ้ทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่

ความรุนแรง โรค ภยั อุบัตเิหตุ และ

ปัญหาทางเพศ            

88 1 .88 ดีมาก    โครงการอาหารกลางวัน 

   โครงการวันส าคญั 

   โครงการส่งเสริมความสามารถ

พเิศษ 

   โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

   กจิกรรมโรงเรียนสง่เสริม

สุขภาพ 

   กจิกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  

   กจิกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน 

   กจิกรรมศิษยรั์กดนตรี 

   กจิกรรมแขง่ขันวาดภาพ 

   กจิกรรมประกวดรอ้งเพลง 

   กจิกรรมประชาธิปไตย 

   กจิกรรมลกูเสือ-เนตรนารี- 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจ กล้า

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

85 1 .85 ดีมาก 

1.5 มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรติ

ผู้อ่ืน   

90 1 .90 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม

กิจกรรมดา้นศลิปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

85 1 .85 ดีมาก 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 89.33 5 4.42 ดมีาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

  

 1. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดแีละมสีุนทรียภาพ โดยได้เนน้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษาและศิลปะ เพื่อฝกึพัฒนา ปลูกฝงัและสร้างเสริมนสิัยให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความสามารถและเกิดทักษะส่งผลใหผู้้เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี ้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือ

เสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมคีุณภาพตามตวับ่งช้ี ประกอบด้วย  

 

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการพัฒนา  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๖ ~ 

 

จากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ตามวธีิการพัฒนา ส่งผลให้ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีดแีละมีสุนทรียภาพ มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 ในระดับดมีาก 
 

                     3. ปัญหา/อุปสรรค 
               ........................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

         4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
          4.1 โรงเรียนควร............................ (แก้ปัญหาอย่างไร) 

4.2 โรงเรียนควร........................... (เสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ หรือเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือวธีิปฏบัิตท่ีิดีอยา่งไร) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานคุณภาพผู้เรยีน 

มาตรฐานที ่1  ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้

1.1 มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

    โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

1.2 มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๗ ~ 

 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโ้ทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่ความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ            

    

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจ กล้า

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

    

1.5 มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรตผิู้อ่ืน       

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

    

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 
       มาตรฐานที่ 2 ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตร 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนาโดย

จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 
    

 

2.2 เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

    

2.3 ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

    



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๘ ~ 

 

2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ รว่ม

อนุรักษแ์ละพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม 

    

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

 

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ และพัฒนา 

                     ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ ร่องรอยความ

พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้

3.1 มนีสิัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และสือ่ตา่งๆ รอบตัว               

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๒๙ ~ 

 

3.2 มทัีกษะในการอา่น ฟัง ดู พดู เขียน  

และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 

    และจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

  

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

    

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

น าเสนอผลงาน 

    

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

 

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได ้

                     อย่างมีสตสิมเหตุผล ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความ

พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 

คุณภาพ เต็ม ได ้



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๐ ~ 

 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟงั 

และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้

และจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 

 

4.2 น าเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้ญหาด้วย

ภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 

    

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

    

4.4 มคีวามคิดริเร่ิม และสรา้งสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

    

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ( 5 คะแนน)  

           (วิธีการค านวณต่างจาก  มฐ.ที ่1-4 และ 6)                 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ร้อยละ

ของน.ร. 

 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๑ ~ 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตล่ะ

กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

(ผลการเรียน  3 ขึน้ไป) 

......... 

 

(ระดับ...) 

1   โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และ

จัดโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 
     

 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั

ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

(ระดับดีขึ้นไป)  

......... 

 

(ระดับ...) 

1   

5.3 ผลการประเมนิการอา่น คิดวิเคราะห ์

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

(ระดับดีขึ้นไป) 

......... 

 

(ระดับ...) 

2   

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป

ตามเกณฑ์  

......... 

 

(ระดับ...) 

1   

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ ระดบั....... 5   

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคต ิ

                    ที่ดตี่ออาชีพสุจรติ ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ร้อยละ

ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๒ ~ 

 

6.1 วางแผนการท างานและ

ด าเนนิการจนส าเร็จ 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และ

จัดโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

    

6.2 ท างานอยา่งมคีวามสุข มุง่มั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

    

6.3 ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้     

6.4 มคีวามรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจรติ

และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

    

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล ( 10 คะแนน) 

 ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ ร่องรอยความ

พยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ี

ท า) 

 

ร้อยละ

ของคร ู

คะแนน 

คุณภาพ เต็ม ได ้



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๓ ~ 

 

7.1 ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังดา้น

ความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยจัดการ

เรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 

 

 

7.2 ครูมกีารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ

ใชข้้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

    

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและพัฒนาการ

ทางสตปัิญญา       

    

7.4 ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกับ

การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

    

7.5 ครูมกีารวัดและประเมนิผลท่ีมุ่งเนน้การ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวธีิการท่ี

หลากหลาย 

    

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา

ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ

ชวีติด้วยความเสมอภาค 

    

7.7 ครูมกีารศกึษา วจิัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลใน

การปรับการสอน 

    

7.8 ครูประพฤติปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งท่ีด ีและ

เป็นสมาชกิท่ีดขีองสถานศกึษา 

    

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได้รับ

มอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ 

    

 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 

    

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

 

1. วิธีการพัฒนา 

  

2. ผลการพัฒนา  

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๔ ~ 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

 

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิล  

                     ( 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได ้

8.1 ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ

ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพัฒนาผู้เรียน 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 

8.2   ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบ 

มสี่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิัย เป็นฐาน

คิดท้ังด้านวชิาการและการจดัการ                               

    

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิาร 

    

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

    

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจ

ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

    

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทาง

วชิาการและเอาใจใส่การจัด

การศกึษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

  

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๕ ~ 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

                       อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
เต็ม ได ้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละ

ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนาโดย

จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 
    

 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั

ตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานของสถานศกึษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

                       อย่างรอบด้าน ( 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้
ความส าเร็จ ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า)  คะแนน  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๖ ~ 

 

ระดับ

คุณภาพ 
เต็ม ได ้ คุณภาพ 

10.1 หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสม 

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

    

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลาย 

ให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความ 

ถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

    

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน 

    

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิติจรงิ

จนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

    

10.5 นเิทศภายใน ก ากับ ตดิตาม  

ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 

การเรียนการสอนอย่างม่ าเสมอ 

    

10.6   จัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนท่ี 

มปีระสิทธิภาพและครอบคลุม 

ถงึผู้เรียนทุกคน 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนพัฒนา  

                       ( 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ความส าเร็จ ร่องรอยความพยายาม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๗ ~ 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

เต็ม ได ้

11.1   ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อาคาร

เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพยีง อยูใ่น

สภาพใชก้ารได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 

และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

    
11.2   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ของผู้เรียน 

    

11.3   จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้

ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามท่ีก าหนด 

                       ในกฎกระทรวง ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ความส าเร็จ ร่องรอยความพยายาม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๘ ~ 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

เต็ม ได ้

12.1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
    

   

12.2   จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ี

มุง่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา  

    

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

    

12.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

    

12.5 น าผลการประเมนิคุณภาพท้ังภายใน 

และภายนอกไปใชว้างแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

    

12.6   จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  
  

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                      ( 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ความส าเร็จ ร่องรอยความพยายาม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๓๙ ~ 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

เต็ม ได ้

13.1 มกีารสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ

สถานศกึษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                  

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
     

 

13.2 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

    

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ     

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  

  

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

                            ( 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ความส าเร็จ ร่องรอยความพยายาม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๐ ~ 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

เต็ม ได ้

14.1 สถานศกึษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

ตามวสิัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ี

ก าหนดขึน้ :  

14.1.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียน………………………….. 

14.1.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียน……………………….. 

14.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียน………………………. 

........... 3 ........ .......... 
 

 

 

 

 

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

14.2 ผลการด าเนนิงานสง่เสริมใหผู้้เรียน

บรรลุและมีอัตลักษณ์: 

 

14.2.1 ผู้เรียน............................. 

14.2.2 ผู้เรียน............................  

14.2.3 ผู้เรียน............................ 

 

 

 

 

 

ร้อยละ.... 

ร้อยละ.... 

ร้อยละ.... 

   

 

 

 

 

 
 

เฉลี่ย 

ร้อยละ.... 

(ระดับ.....) 

 

2 

 

...... 

 

.......... 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ  5 ............ ............... 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน .............. 
 

1. วิธีการพัฒนา 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
   

มาตรฐานที่ 15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 

                        และส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ( 5 คะแนน)  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๑ ~ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน  

คุณภาพ 
เต็ม ได ้

15.1   15.1.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ

................................................ 

15.1.2 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ 

……………………………………………………... 

15.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ

...................................................... 

     

โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา

โดยจัดการเรียนรู้และจัด

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

 .......... ...... ........ ......... 

15.2   ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย .......... ...... ........ ......... 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ  ...... ........ ......... 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน .............. 

  

 

1. วิธีการพัฒนา 

 

 

2. ผลการพัฒนา  

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 
                

 

4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

   

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๒ ~ 

 

 
 

๑. ผลการประเมนิคุณภาพในรายตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดับคุณภาพตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน

การศกึษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน   

๒. เกณฑ์การพิจารณาระดับคณุภาพ (ภาพรวมของสถานศึกษา) แบง่ออกเป็น 5 ระดับ 

 
 

คะแนนที่ค านวณได้ (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคณุภาพ 

90.00 – 100.00 5 ดีเยี่ยม 

75.00 – 89.99 4 ดีมาก 

60.00 – 74.99 3 ด ี

50.00 -59.99 2 พอใช ้

0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง 

 

๓. เกณฑ์การตัดสนิใหผ้่านมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
3.1 สถานศกึษาได้คะแนนรวมต้ังแต ่60 คะแนนขึ้นไป หรอืมีคณุภาพระดับดี ขึน้ไป 

3.2 สถานศกึษาได้ผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไมต่่ ากว่า 4 ใน 5 ของมาตรฐานการศึกษา    

ของสถานศึกษา (ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไมต่่ ากว่า 12 มาตรฐาน ใน 15 มาตรฐาน) 

                 3.3 สถานศกึษาไมม่ผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาอยู่ในระดับปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๓ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน 30      

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี 

และมสีุนทรียภาพ 

5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.1 มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

0.5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.2 มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0.5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโ้ทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่ความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ            

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.5 มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรตผิู้อ่ืน  
  

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม 

จริยธรรม และคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์

5 ร้อยละ.......  ร้อยละ........   

2.1 มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 

2 ร้อยละ.......  ร้อยละ........   

2.2 เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้

มพีระคุณ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกตา่ง 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

2.4 ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนุรักษ์และพฒันา

สิ่งแวดล้อม 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมทีักษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และ

พัฒนา  ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง 

5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๔ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

3.1 มนีสิัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ

สื่อตา่ง  ๆรอบตัว               

2 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

3.2 มทัีกษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง

ค าถามเพื่อค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

น าเสนอผลงาน 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รียนมคีวามสามารถ 

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

 ตัดสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล     

5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และ

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

2 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

4.2 น าเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้ญหาด้วย

ภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจ

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

4.4 มคีวามคิดริเร่ิม และสรา้งสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

5 ระดับ......  ระดับ......   

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม

สาระเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับ3ขึ้นไป) 

1 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 

 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
  

5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับดีขึ้นไป) 

1 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
  

5.3 ผลการประเมนิการอา่น คิดวิเคราะห ์และ

เขียนเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับดีขึ้นไป) 

2 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
  

5.4 ผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์ 1 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
 รอ้ยละ........ 

(ระดับ......) 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๕ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

(เท่ากับขีดจ ากดัล่างระดับประเทศขึน้ไป) 

มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน 

  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ 

 ผู้อ่ืนได้ และมเีจตคตทิีด่ีต่ออาชพีสุจริต   

5 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการจน

ส าเร็จ 

2 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

6.2 ท างานอยา่งมคีวามสุข มุง่มั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

6.3 ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้ 1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

6.4 มคีวามรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจรติและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50      

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏบิัตงิานตาม

บทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 

10 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.1 ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน

ท้ังดา้นความรู้ ทักษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.2 ครูมกีารวเิคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 

และใชข้้อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล

และพัฒนาการทางสตปัิญญา   

2 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.4 ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวก

กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน่

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.5 ครูมกีารวัดและประเมนิผลท่ีมุง่เนน้

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๖ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ

คุณภาพชวีติด้วยความเสมอภาค 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.7 ครูมกีารศกึษา วจิัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้

ผลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.8 ครูประพฤตปิฏบัิตตินเป็นแบบอยา่ง 

ท่ีด ีและเป็นสมาชกิท่ีดขีองสถานศกึษา 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได้รับ

มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

1 ร้อยละ........  ร้อยละ........   

มาตรฐานที่ 8  ผูบ้รหิารปฏิบัตงิานตาม

บทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เกดิประสทิธิผล 

10 ระดับ......  ระดับ......   

8.1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 

1   

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

8.2 ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิัย เป็นฐานคิดท้ังดา้นวชิาการ

และการจัดการ                               

2   

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการ

การศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิาร 

 

2 

  

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2 ระดับ......  ระดับ......   

8.5 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารการจัดการศกึษา 

1 ระดับ......  ระดับ......   

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 ระดับ......  ระดับ......   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๗ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการ 

สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่

อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธิผล 

5 ระดับ......  ระดับ......   

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ

ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 

2 ระดับ......  ระดับ......   

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ

ตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานของสถานศกึษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

1 
 

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม

ในการพัฒนาสถานศกึษา 

2 ระดับ......  ระดับ......   

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามกีารจัด 

หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรม 

 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

 

10 

 

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

10.1 หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสม 

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2 ระดับ......  ระดับ......   

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลาย 

ให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

2 ระดับ......  ระดับ......   

10.3 จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริม

และตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน 

1 ระดับ......  ระดับ......   

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิริงจน

สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 ระดับ......  ระดับ......   

10.5 นเิทศภายใน ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ

และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ 

2 ระดับ......  ระดับ......   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๘ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

10.6 จัดระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึผู้เรียนทุกคน 

2 ระดับ......  ระดับ......   

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามกีารจัด

สภาพแวดล้อมและการบริการ  

ที่สง่เสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศักยภาพ                                         

10 ระดับ......  ระดับ......   

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพใชก้าร

ได้ดี สภาพแวดลอ้ม 

ร่มร่ืน และมีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 ระดับ......  ระดับ......   

11.2 จัดโครงการ กจิกรรมท่ีสง่เสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

3 ระดับ......  ระดับ......   

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

3 ระดับ......  ระดับ......   

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีาร

ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ระดับ......  ระดับ......   

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

1 ระดับ......  ระดับ......   

12.2 จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา 

 

1 
 

ระดับ...... 

  

ระดับ...... 

  

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 

1 ระดับ......  ระดับ......   

12.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ 

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  0.5 ระดับ......  ระดับ......   

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน 0.5 ระดับ......  ระดับ......   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๔๙ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

และภายนอกไปใชว้างแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปท่ีีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

1 ระดับ......  ระดับ......   

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้  10      

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามกีารสรา้ง 

ส่งเสริม สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้                                                              

10 ระดับ......  ระดับ......   

13.1 มกีารสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชนจ์าก

แหลง่เรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                     

5 ระดับ......  ระดับ......   

13.2 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศกึษากับครอบครัว ชุมชน และ

องคก์รท่ีเกี่ยวข้อง 

5 

 

ระดับ......  ระดับ......   

มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5      

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษา 

ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 

 ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น                                                       

5 ระดับ......  ระดับ......   

14.1.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้

ผู้เรียนมี……………………………………………….  

14.1.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้

ผู้เรียนเป็นคน.................................. 

 

14.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้

ผู้เรียนมี........................................  
 

3 ระดับ......  ระดับ......   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๐ ~ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเปา้หมาย

ความส าเร็จ 
ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน 

ร้อยละ/

ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

14.2.1 ผู้เรียนม.ี...................(ร้อยละ......) 

14.2.2 ผู้เรียนเป็นคน...........(ร้อยละ......) 

14.2.3 ผู้เรียนม.ี...................(ร้อยละ......)  

 

2 

 

เฉลี่ยร้อยละ

...... 

(ระดับ ........) 

 เฉลี่ยร้อยละ

...... 

(ระดับ ........) 

  

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม                     5      

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตาม

นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

5  ระดับ ........  ระดับ ........   

15.1.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ

........................................................... 

15.1.2 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ

.............................................................................  

15.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ

............................................................. 

 

3 

 

ระดับ ........ 

  

ระดับ ........ 

  

15.2 ผลการด าเนนิงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

2 ระดับ ........  ระดับ ........   

 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียน ............................................................. 

ได้คะแนน  ....................... คะแนน   อยู่ในระดับคณุภาพ  ..................     มีคุณภาพ......................... 
 

                 ผู้รับรองผลการประเมิน            ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 

 

             (...........................................)     (...........................................) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน......................................             ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

               (ตัวแทน) คณะกรรมการสถานศึกษา 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๑ ~ 

 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 3 ขึ้นไป) ปีการศึกษา 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(เฉพาะรายวิชา

พื้นฐาน) 

ผลการเรียนเฉลี่ยชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 1-ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6   จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ 3 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร. 

ท่ีได้ระดับ 3 

ขึน้ไป 
จ านวนท่ี

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย            

คณิตศาสตร์            

วทิยาศาสตร์            

สังคมศึกษา ฯ            

สุขศึกษาและพลศกึษา            

ศลิปะ            

การงานอาชพีฯ            

ภาษาต่างประเทศ            

รวมเฉลี่ย            
 

 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ (แยกรายชั้นตั้งแต่ ม.1-ม.6) 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ 3 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.   

ท่ีได้ระดับ 3 

ขึน้ไป 
จ านวนท่ี

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย            

คณิตศาสตร์            

วทิยาศาสตร์            

สังคมศึกษา ฯ            

สุขศึกษาและพลศกึษา            

ศลิปะ            

การงานอาชพีฯ            

ภาษาต่างประเทศ            

รวมเฉลี่ย            
 

 

 

 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 

นร.ที่ได้

รอ้ยละ นร.   

ท่ีได้ระดับ 3 จ านวนท่ี จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๒ ~ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 

ขึน้ไป 

ขึน้ไป 

ภาษาไทย            

คณิตศาสตร์            

วทิยาศาสตร์            

สังคมศึกษา ฯ            

สุขศึกษาและพลศกึษา            

ศลิปะ            

การงานอาชพีฯ            

ภาษาต่างประเทศ            

รวมเฉลี่ย            

(บันทึกผลการเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  จนถึง ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) 
 

4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2557 

สาระวชิา 

ผล O-NET เฉลี่ย ปีการศึกษา 2557 
เปรียบเทียบผล O-NET กับปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา 

หมายเหต ุ

ร้อยละ

นักเรียน 

ชั้นม.3 

ทีผ่่าน

เกณฑ์ค่า

T-Score 

ร้อยละ

นักเรียน 

ชั้นม.6 

ทีผ่่าน

เกณฑ์ค่า

T-Score 

ร้อยละเฉลี่ย

ของนักเรียน  

ชั้นม.3และม.6 

ที่ผ่านเกณฑ์ค่า

T-Score 

5 คะแนน 

(.63 

คะแนน/

กลุ่มสาระ) 

ร้อยละเฉลี่ย 

ของนักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์

ค่าT-Score  

ปีการศึกษา

2557 

ร้อยละเฉลี่ย

ของนักเรียน 

ที่ไดร้ะดับดี 

ปีการศึกษา

2556 

+สูงขึน้ 

-ต่ าลง 

คณิตศาสตร์         

ภาษาไทย         

วิทยาศาสตร์         

สังคมศกึษาฯ         

สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศลิปะ         

การงานอาชีพฯ         

ภาษาอังกฤษ         

เฉลี่ยรอ้ยละ         

รวมคะแนน         

4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2557 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๓ ~ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวชิา 

จ านวน

นักเรียนที่

เข้าสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

ค่า                

T-Score.......... 

จ านวนและร้อยละของนักเรียน 

ท่ีผ่านเกณฑ์ค่า T-Score……………….. 

จ านวน/คน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์       

ภาษาไทย       

วทิยาศาสตร์       

สังคมศกึษาฯ       

สุขศึกษาและพลศึกษา       

ศลิปะ 
      

การงานอาชีพฯ       

ภาษาอังกฤษ       

 เฉลี่ย   

 

 

4.3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2557 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

สาระวชิา 

จ านวน

นักเรียนที่

เข้าสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

ค่า                

T-Score.......... 

จ านวนและร้อยละของนักเรียน 

ท่ีผ่านเกณฑ์ค่า T-Score……………….. 

จ านวน/คน  

คณิตศาสตร์       

ภาษาไทย       

วทิยาศาสตร์       

สังคมศกึษาฯ       

สุขศึกษาและพลศึกษา       

ศลิปะ 
      

การงานอาชีพฯ       

ภาษาอังกฤษ       

 เฉลี่ย   

 

 

 

4.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในภาพรวม รายสมรรถนะ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๔ ~ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ม.1-6

รวมท้ังสิ้น 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

สมรรถนะท่ี 1  ……..คน/……. ……..คน/…. …..คน/……. ……..คน/……. ............ ............. 

สมรรถนะท่ี 2        

สมรรถนะท่ี 3        

สมรรถนะท่ี 4        

สมรรถนะท่ี 5        

เฉลี่ยร้อยละ        

 

4.4 (ส) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ตามหลักสูตรในภาพรวม รายระดับชัน้ 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ

คุณภาพ 

จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมจ านวนคน        

เฉลี่ยร้อยละ        
 

  

 4.4.(ส1) ผลการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

 4.4.(ส2) ผลการประเมินสมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๕ ~ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

 

 4.4.(ส3) ผลการประเมินสมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

 4.4.(ส4) ผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

 4.4.(ส5) ผลการประเมินสมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับช้ัน จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    ร้อยละนร.      



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๖ ~ 

 

นร.

ท้ังหมด 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช ้ ปรับปรุง ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        
 

 

4.5 ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห ์และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ

คุณภาพ 

จ านวนนร.    

ท่ีได้ระดับดี   

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.      

ท่ีได้ระดับดี    

ขึน้ไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

  

4.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ  จ านวนนร.   

ท่ีได้ระดับดี  

ขึน้ไป 

ร้อยละนร.   

ท่ีได้ระดับดี  

ขึน้ไป 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  …..คน/……. …..คน/…. …..คน/……. …..คน/……. ............ ............. 

มัธยมศกึษาปีท่ี 2        

มัธยมศกึษาปีท่ี 3        

มัธยมศกึษาปีท่ี 4        

มัธยมศกึษาปีท่ี 5        

มัธยมศกึษาปีท่ี 6        

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ        

4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.ทัง้หมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๗ ~ 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  ..............คน/................ ..............คน/................ 
มัธยมศกึษาปีท่ี 2    

มัธยมศกึษาปีท่ี 3    

มัธยมศกึษาปีท่ี 4    

มัธยมศกึษาปีท่ี 5    

มัธยมศกึษาปีท่ี 6    

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ    
    

     

 

4.8 ผลการประเมินตัวบ่งชี/้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน 

จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ............... คน (ประเมินมาตรฐานที่ 1-6 และ 14.2) 

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ  

รวม

จ านวน

นร.ท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีได้

ระดับคุณภาพ 

รวมจ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 

นร.ที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4          

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5          

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6          

สรุป มฐ.ท่ี 1 

เฉลี่ยรอ้ยละ 

         

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4          
สรุป มฐ.ท่ี 2 

เฉลี่ยรอ้ยละ 

         

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2          



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๘ ~ 

 

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ  

รวม

จ านวน

นร.ท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีได้

ระดับคุณภาพ 

รวมจ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 

นร.ที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4          

สรุป มฐ.ท่ี 3 

เฉลี่ยรอ้ยละ 

         

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4          
สรุป มฐ.ท่ี 4 

เฉลี่ยรอ้ยละ 
         

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4          

สรุป มฐ.ท่ี 5          

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4          
สรุป มฐ.ท่ี 6 

เฉลี่ยรอ้ยละ 
         

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2          

 

4.9 ผลการประเมินตัวบ่งชี/้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 

จ านวนครู (ข้าราชการ) ทั้งสิน้ ................คน (มาตรฐานที่ 7) 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๕๙ ~ 

 

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

 

จ านวนครูท่ีได้ระดับ 

คุณภาพ  

รวม

จ านวน

ครูท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

ครูท่ีได้

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

จ านวนครูท่ีได้ระดับ

คุณภาพ 

รวม 

จ านวน 

ครูที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 

ครูที่ได้

ระดับพอใช้ 

และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.7          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.8          

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.9          

สรุป มฐ.ท่ี 7 

เฉลี่ยรอ้ยละ 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๖๐ ~ 

 

 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

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

............................................................................................................................................. 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1. …………………………………………….…. 

   ……………………………….………………. 

 

…………………………………………..…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

1. ……………………………………. 

   ……………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ 

2. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

 การน าเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในตอนท่ี 4 ให้สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาท่ีรายงานอย่างย่อๆ ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่/

อย่างไร ระบุผลส าเร็จท่ีเกิดขึน้ท้ังท่ีเป็นจุดเดน่และจุดท่ีควรพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด

ไวใ้นแผนปฏิบัติการประจ าป ี(ในตอนท่ี 2)  ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จหรอืไม่ส าเร็จตามเป้าหมายเสนอแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป โดยใช้ผลจากการด าเนินงานเป็นฐานในการวางแผนพร้อม

ระบุความต้องการและการชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานต้นสังกัด 

 วิธีการน าเสนอ  เขียนเป็นข้อๆ หรอืเป็นความเรียง สถานศึกษาออกแบบไดต้ามความเหมาะสม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๖๑ ~ 

 

  จุดเด่น……………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

  จุดที่ควรพัฒนา …….……………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 2. ด้านการจัดการศกึษา 

  จุดเด่น……………….……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

  จุดที่ควรพัฒนา …….……………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 3. ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

  จุดเด่น……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  จุดที่ควรพัฒนา …….…………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

  จุดเด่น……………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 จุดที่ควรพัฒนา …….…………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 
 5. ดา้นมาตรการส่งเสริม 

  จุดเด่น……………….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 จุดที่ควรพัฒนา …….…………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

ภาคผนวก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โรงเรียน..................................................................... 

~ ๖๒ ~ 

 

 *  ประกาศโรงเรียน...................... เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

                  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 *  มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2557 

 *  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาปีการศกึษา 2557       

                   ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

     *  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

               *  สารสนเทศผลการประเมินมาตรฐานด้านผูเ้รียนรายตัวบ่งชี ้(มาตรฐานที่ 1-6 และ     

                     ตัวบ่งชีท้ี่ 14.2 และมาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ 7 )  

 

 

 

 


