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ค าน า 
 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาและตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
เชื่อถือศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  โรงเรียนจ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบและเครื่องมือที่
เป็นกลไกส าคัญ ส าหรับการตรวจสอบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความร่วมมือจากครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สมาคมศิษย์เก่าดอนเมืองและมูลนิธิเพ่ือส่งเสริม
การศึกษา ฯ จนท าให้โรงเรียน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2558 จากการประเมินตนเอง  พบว่า โรงเรียน     
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนต่อไป  เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้ด ารงไว้ซึ่งการเป็นโรงเรียนที่ดีมี
คุณภาพในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
                                                    
 
 

     

                                             (นางสุมนา  ธิกุลวงษ)์ 
                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  ตั้งอยู่เลขที่ 337 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอน

เมือง  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10210  โทรศัพท์ 02–566–2718, 02–566–2929 

โทรสาร02–566–4675  Website www.donschool.ac.th สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับ          

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการคือ เขตดอนเมือง ได้แก่ แขวงดอนเมอืง แขวงสกีัน แขวงสนามบิน 

ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2479 ตรงกับ วันเสาร์                

ขึน้ 3 ค่ า เดือน 9 ปีชวด ระยะแรกอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาล ต าบลตลาดใหม่ ใช้

ชื่อว่าโรงเรียน วัดดอนเมือง (ทหารอากาศบ ารุง) จนกระทั่ง15 มกราคม 2492  กองทัพอากาศได้

จัดสรรที่ดินของกองทัพอากาศส่วนที่ติดกับคลองเปรมประชากร เหนือสถานีรถไฟดอนเมืองไป                  

900 เมตร มีเนื้อที่ 41–1–3 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งใหม่ พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้

อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จากโรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศบ ารุง)  เป็น โรงเรียนดอนเมือง

“ทหารอากาศบ ารุง” โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศมาโดยสม่ าเสมอ จนกระทั่ง        

พ.ศ. 2525  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรยีนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง” วันที่ 26  กรกฎาคม 2527          

ได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ซึ่งมีนามว่า “พระพุทธวิสุตมงคล” โดยท่าน พระครูวิสุตธรรมรส 

เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง ซึ่งปัจจุบัน  คือ พระราชวิสุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง (พระอารามหลวง)  

มอบใหป้ระดิษฐาน ณ ศาลาพุทธพิทักษ์  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่

พิเศษ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

โรงเรียนดอนเมอืง
ทหารอากาศบ ารุง สน.ดอน

เมือง 

ส านกังานการท่า
อากาศ ฯ 

วดัดอน
เมือง 

ส านักงานประปา

การท่า ฯลฯ 

ถ น น เ ชิ ด วุ ฒ า ก า ส 

ถ น น  เ  ล ีย บ ท า ง ร ถ ไ ฟ 

ทางรถไฟ 

ถ น น ว ิภา ว ดี รั ง สิ ต 

ท่ีจอดรถการบินไทย ท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ 

มาจากกรุงเทพมหานคร ไปรังสิต 

โภชนาการการบินไทย 

N 

แผนภาพที่ 1  แผนที่ตัง้โรงเรียน 

 

http://www.donschool.ac.th/
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แผนภาพที่ 2  แผนผังโรงเรียน 

 
 

สิ่งส าคัญประจ าโรงเรียน 
 
  

สัญลักษณ์ 
 

อักษรย่อ    ด.ม.  
ปรัชญา        สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ความดี 
สีประจ าโรงเรียน       ฟ้า – เหลือง 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน          เฟ่ืองฟ้า 
เพลงประจ าโรงเรียน      มาร์ชดอนเมือง    
พระพุทธรูปและสิ่งสักการะประจ าโรงเรียน พระพุทธวิสุตมงคลและเจ้าพ่อสมบุญ 
อัตลักษณ์ของนักเรียน   SMART  D.M.  คนดี  คนเก่ง 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   สถาบันแห่งความร่มรื่นและปลอดภัย 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)   ผู้อ านวยการโรงเรียน    นางสุมนา  ธิกุลวงษ์   โทรศัพท์  085-488-311-4 
 E-mail : sumana2554 @gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ครุศาตรมหาบัณฑิต  
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  3  พฤศจิกายน  2557   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี  5   เดือน   
  2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     4      คน 
  2.1  นายพันธ์ศักดิ์  นิ่มพานิช   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
         โทรศัพท์   087-343-382-0      E-mail    -       
                    รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
  2.2  นายประดิษฐ์   แก่นหอม     วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
                   โทรศัพท์   089-890-342-0   E-mail : Keenhom 007@gmail.com   
                   รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  2.3  นางสมคิด  ปูชิตเสถียร     วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท 
                   โทรศัพท์   081-208-253-6     E-mail : Somkid_donmaung@yahoo.com    
                   รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2.4   นางศุภลักษณ์  กวีตา      วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท 
                   โทรศัพท์   081-829-013-2     E-mail   -              
                   รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ          
 

๓.  ข้อมูลนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑  
 ๑)   ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕58 
  ๑.๑)   จ านวนนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 9,000 คน 
        ๑.๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,256คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 15 309 320 629 42 

ม.๒ 15 287 302 589 39 

ม.๓ 15 307 288 595 40 

ม.๔ 12 165 298 463 39 

ม.๕ 12 156 295 455 38 

ม.๖ 12 226 303 529 44 

รวม 81 1,450 1,806 3,256  

รวมท้ังหมด 81 1,450 1,806 3,256  

mailto:007@Gmail.com
mailto:007@gmail.com
mailto:Somkid_donmaung@yahoo.com
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    ๑.๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
   เสรมิสุขภาพ(สสส.)       ๓,๑๘๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔ 
    ๑.๔) จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั    ๓,๑๘๖  คน  คดิเป็นร้อยละ  ๙๙.๔๔ 
    ๑.๕)   จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม       2     คน  คิดเป็นร้อยละ 0.06 
    ๑.๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ     111    คน  คิดเป็นร้อยละ 3.40 
    ๑.๗)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ         5     คน  คิดเป็นร้อยละ 0.15 
    ๑.๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     12     คน  คิดเป็นร้อยละ 0.37 
    ๑.๙)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)        68    คน  คิดเป็นร้อยละ 2.08 
    ๑.๑๐)  สถิติการขาดเรยีน        220    คน  คิดเป็นร้อยละ  6.7 
    ๑.๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน .                     0    คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
    ๑.๑๒) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
    ๑.๑๓) อัตราส่วนคร ู: นักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น อัตราส่วนคร ู: นักเรียน 

ม.๑ 1 : 23 

ม.๒ 1 : 27 

ม.๓ 1 : 27 

ม.๔ 1 : 23 

ม.๕ 1 : 22 

ม.๖ 1 : 23 

 
    ๑.๑๔) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
          ๓,๑๕๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ 
    ๑.๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  3,200 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.28 
    ๑.๑๖) จ านวนนักเรียนทีม่ีคณุลักษณะเป็นนักเรยีนที่ดีของโรงเรียน  3,211 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.62
    ๑.๑๗) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
          3,189 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.94 
    ๑.๑๘) จ านวนนักเรียนทีม่ีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ   
                                                                                             3,149 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.71 
    ๑.๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคดิตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
          3,078 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.85 
    ๑.๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
                         สถานศึกษา                                                                     ๓,๑๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 ๒)   ข้อมูล ณ  วันท่ี   ๙ พฤศจิกายน  ๒๕58     
    ๒.๑)   จ านวนนักเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการทั้งสิ้น 9,000 คน 
    ๒.๒)   จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิ้น  3,246  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 15 308 320 628 42 

ม.๒ 15 283 299 582 36 

ม.๓ 15 307 288 595 40 

ม.๔ 12 163 298 461 39 

ม.๕ 12 156 295 451 38 

ม.๖ 12 226 303 529 41 

รวม 81 1,543 1,703 3,246  

รวมท้ังหมด 81 1,543 1,703 3,246  
  

    ๒.๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง  
เสรมิสุขภาพ (สสส.)                                                                                     ๓,๑๘๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔ 

   ๒.๔)  จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั                   ๓,๑๘๖  คน คิดเปน็ร้อยละ ๙๙.๔๔ 
       ๒.๕)  จ านวนนักเรียนท่ีมคีวามบกพร่องเรียนร่วม                                        2     คน  คิดเปน็ร้อยละ 0.06 
    ๒.๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                                           111   คน  คิดเป็นร้อยละ 3.41 
    ๒.๗)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ                                                         52    คน  คิดเป็นร้อยละ 1.61 
    ๒.๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                              62    คน  คิดเป็นร้อยละ 1.91 
    ๒.๙)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)                                       28     คน  คิดเป็นร้อยละ 0.86 
    ๒.๑๐) สถิติการขาดเรยีน                                                                  205   คน  คิดเปน็ร้อยละ 6.31 
    ๒.๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน                                                       0      คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
    ๒.๑๒) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
                    -  ม.๓  จ านวน   595    คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
                     -   ม.๖  จ านวน  528     คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
   ๒.๑๓) อัตราส่วนคร ู: นักเรียนแยกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น อัตราส่วนคร ู: นักเรียน 

ม.๑ 1 : 23 

ม.๒ 1 : 27 

ม.๓ 1 : 27 

ม.๔ 1 : 23 

ม.๕ 1 : 22 

ม.๖ 1 : 23 



๙ 
 

    ๒.๑๔)จ านวนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
          ๓,๑๕๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ 
    ๒.๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคณุลักษณะเป็นลกูที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  3,220 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.20 
    ๒.๑๖) จ านวนนักเรียนทีม่ีคณุลกัษณะเป็นนักเรยีนที่ดขีองโรงเรยีน   3,235 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.66 
    ๒.๑๗) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
          3,211 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.92 
    ๒.๑๘) จ านวนนักเรียนทีม่ีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
          3,090 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.14 
    ๒.๑๙)จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคดิตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
          3,085 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.07 
   ๒.๒๐)จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดในหลักสตูร 
                       สถานศึกษา                                                                          ๓,๑๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๑) ครูประจ าการ 
      ๑.๑) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ ๑ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 15 100 15 100 15 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 14 100 14 100 14 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 22 100 22 100 22 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 14 100 14 100 14 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 15 100 15 100 15 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 10 100 10 100 10 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 6 100 6 100 6 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 22 100 22 100 22 
๙ กิจกรรมแนะแนว 4 100 4 100 4 

10 ฝุายสนบัสนุนการสอน 4 100 4 100 4 
รวมท้ังหมด 126 100 126 100 126 

 

หมายเหตุ  ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ไดร้ับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 
      มีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

                   ๑.๒) จ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมด
ใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน 
ร้อยละ 

จ านวนคน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 16 100 16 100 16 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 18 100 18 100 18 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 24 100 24 100 24 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 14 100 14 100 14 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 17 100 17 100 17 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิกปะ 10 100 10 100 10 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 6 100 6 100 6 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 22 100 22 100 22 
๙ กิจกรรมแนะแนว 4 100 4 100 4 
10 ฝุายสนบัสนุนการสอน 4 100 4 100 4 

รวมทั้งหมด 135 100 135 100 135 

  
 ๒)  ครูอัตราจ้าง 
        ๒.๑) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดในแต่

ละกลุ่มฯ (ร้อยละ 100) จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 2 100 2 100 2 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 4 100 4 100 4 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 4 100 4 100 4 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 5 100 5 100 5 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 6 100 6 100 6 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 2 100 2 100 2 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 3 100 3 100 3 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 100 6 100 6 
๙ กิจกรรมแนะแนว 1 100 1 100 1 

10 ฝุายสนบัสนุนการสอน 12 100 12 100 12 
รวมทั้งหมด 45 100 45 100 45 

 
  หมายเหต ุ  ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูทีไ่ม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ไดร้ับมอบหมายให้มาสอนเพราะ 

   มีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ    
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 ๒.๒) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมแนะแนว 
ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจ านวนครูทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ  จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 1 100 1 100 1 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 2 100 2 100 2 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2 100 2 100 2 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 4 100 4 100 4 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 6 100 6 100 6 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 2 100 2 100 2 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 3 100 3 100 3 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4 100 4 100 4 
๙ กิจกรรมแนะแนว 1 100 1 100 1 

10 ฝุายสนบัสนุนการสอน 6 100 6 100 6 
รวมทั้งหมด 31 100 31 100 31 

 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่   
      อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 15  หลัง    

1. อาคารเรียน  7 หลัง  ได้แก่ 
1.1  อาคาร 2  เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 
1.2  อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 
1.3  อาคาร 4  เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 
1.4  อาคาร 5  เป็นอาคารส านักงาน 
1.5  อาคาร 6  เป็นอาคารคณะกรรมการนักเรียน 
1.6  อาคาร 7  เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ม.4  และ ม.5 
1.7  อาคาร 8  เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 

2. อาคารประกอบ  8  หลัง   ได้แก่ 
2.1  อาคารคอมพิวเตอร์  1 หลัง    
2.2  อาคารอุตสาหกรรม  1 หลัง    
2.3  อาคารคหกรรม  2  หลัง   
2.4  อาคารโรงอาหาร  1 หลัง    
2.5  อาคารอเนกประสงค์ดอนเฟ่ืองเมืองฟูา  1  หลัง  มีห้องสมุด  โรงอาหาร ห้องเรียนคอมพิวเตอร์   

ห้องเรียนวิชาประดิษฐ์  ห้องเรียนคหกรรม 
2.6  เรือนพยาบาล  1  หลัง  มี  6  เตียง 
2.7  อาคารศิลปะ  1 หลัง  มีห้องเรียนนาฏศิลป์  ดนตรีไทย  และทัศนศิลป์ 

3. สนามสนามฟุตบอลจ านวน 2 สนาม 
4. สนามบาสเก็ตบอลจ านวน 1 สนาม   
5. โรงยิมจ านวน 2 หลัง 

 
 
 



๑๒ 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 53,803,452 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 53,803,452 
เงินนอกงบประมาณ 14,837,155 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,837,155 
เงินรายได้สถานศึกษา 22,381,131 เงินรายได้สถานศึกษา 22,381,131 
บริจาคโดยมีวตัถุประสงค ์ 150,000 จ่ายตามวตัถุประสงค ์ 150,000 
เงินปัจจัยพื้นฐาน 846,000 เงินปัจจัยพื้นฐาน 846,000 

รวมรายรับ 92,017,738 รวมรายจ่าย 92,017,738 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ  58.47   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 41.53   ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด บริเวณด้านหลังโรงเรียนติดกับคลอง
เปรมประชากรมีประชาชนอาศัยริมสองฝั่งคลองจ านวนมา บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่สถานีต ารวจ 
นครบาลดอนเมือง  ส านักงานใหญ่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย วัดดอนเมือง ฝุายช่างการบินไทย  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการท าบุญในโอกาสส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญของประเทศ 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   อาชีพหลัก คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน    

๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โรงเรียนตั้งอยู่ติดถนนใหญ่การเดินทางมาโรงเรียนมีความสะดวก สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เป็น

ชุมชนขนาดใหญ่  ประชากรในชุมชนต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสเข้าเรียน  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขต
ดอนเมือง  ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีความหลากหลาย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  
เช่น ตลาดสด กรมทหาร โรงพยาบาล วัด เป็นต้น ตลอดจนการได้รับความร่วมมือ สนับสนุน  อนุเคราะห์จาก
หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ผู้ปกครองมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคงและมีฐานะพอที่จะดูแลบุตรหลานด้าน
การเรียนได้ดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งมูลนิธิ มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  

ข้อจ ากัดของโรงเรียน  เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนด้านหลังเป็นชุมชนแออัด  ตั้งอยู่ตามแนวคลอง
เปรมประชากรส่งผลให้การดูแลนักเรียนมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง  รวมทั้งด้านหน้าโรงเรียนมีถนนหลายสาย
จึงท าให้การเดินทางของนักเรียนมีความเสี่ยงสูงในการข้ามถนน 

 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 
           โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนจึงได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 120 120 120 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
       -   ประวัติศาสตร์ 

-   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-   หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต 
    ในสังคม 

       -   ภูมิศาสตร ์
       -   เศรษฐศาสตร์ 

160 
40 

 
 

120 
 

 

160 
40 

 
 

        120 

160 
40 

 
 

       120 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 
ภาษาตา่งประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 
   รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 200 ไม่น้อยกว่า 200 ไม่น้อยกว่า 200 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี
- ชมรม ชุมนุม 

 
40 
25 

 
40 
25 

 
40 
25 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 1,200  ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง) 

ม.4 – ม.6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 240 
คณิตศาสตร ์ 240 
วิทยาศาสตร ์ 240 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    -  ประวัติศาสตร์ 
    -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    -  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    -  ภูมิศาสตร์ 
    -  เศรษฐศาสตร์ 

320 
80 

 
 

240 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 
ศิลปะ 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 
ภาษาตา่งประเทศ 240 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 1,640 
   รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 120 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี
- ชมรม ชุมนุม 

 
- 

90 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 60 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 
รวมเวลาเรียน รวม 1 ปี  ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
 
๙.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุด 
       - มีขนาด 1.125  ตารางเมตร (25 ม. x45ม.)  จ านวนหนังสือในห้องสมุด   41,828 เล่ม 
  - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-library Manager 4.0 
  - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,327  คน ต่อวัน 
         คิดเป็นร้อยละ 40.21 ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  9  ห้อง 
  - ห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์     จ านวน  4  ห้อง 

- ห้องศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  1  ห้อง 
  - ห้องคอมพิวเตอร์      จ านวน  6  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา     จ านวน  1  ห้อง 



๑๕ 
 

  - ห้องปฏิบัติการทางศาสนา    จ านวน  1  ห้อง 
- ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย      จ านวน  2  ห้อง 

  - ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา    จ านวน  2  ห้อง 
  - ห้องศูนย์วิชาฝรั่งเศส ญี่ปุุนและจีน   จ านวน  1  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติงานคหกรรม     จ านวน  2  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติงานเกษตร     จ านวน  1  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติงานช่าง     จ านวน  1  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติงานประดิษฐ์     จ านวน  2  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติงานธุรกิจ     จ านวน  1  ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด  520  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน 90 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 350 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน 20 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน 60 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 800 คน ต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จ านวน 2 เครื่อง 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครู จ านวน 20 แห่งที่ปล่อยสัญญาณ   
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน จ านวน 20 แห่งที่ปล่อยสัญญาณ   
  ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนครั้งท่ีใช้/ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด )* 

๒๕56 ๒๕57 ๒๕๕๘ 
๑.   ห้องเรียนนภากาศ  ๑ 540 585 ๖๐๐ 
๒.  ห้องเรียนนภากาศ  ๒ 540 570 ๖๐๐ 
๓.  ห้องเรียนนภากาศ  ๓ 540 580 ๖๐๐ 
๔.   ศาลารัตนโมลี                                   180 130 ๙๙ 
๕.  แปลงเกษตร 380 210 ๑๐๐ 
๖.  ห้องมิตรสัมพันธ์ 190 200 ๒๒๐ 
๗.  ห้องโสตทัศนศึกษา 190 150 ๑๐๐ 
๘.  สวนวรรณคดีไทย 60 89 ๖๕ 
๙.  สวนสุขภาพ 40 50 ๕๕ 
๑๐.  สนามกีฬา 600 600 ๖๐๐ 
๑๑.  ห้องสมุด 821 800 1,327 
๑๒.  ห้องสมุดสารานุกรมไทย 500 565 ๕๗๐ 
๑๓.  ห้องสืบค้น 600 600 ๖๐๐ 
๑๕.  ธนาคารโรงเรียน 1,820 1,900 ๑,๙๘๐ 
๑๖.  ห้องศูนย์การเรยีนรู้ภาษาไทย  ม.ต้น 200 200 ๒๐๐ 



๑๖ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนครั้งท่ีใช้/ปี   ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด )* 

๒๕56 ๒๕57 ๒๕๕๘ 
๑๗.  ห้องศูนย์การเรยีนรู้ภาษาไทย  ม.ปลาย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑๘.  ห้องศูนย์การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ม.ต้น ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑๙.  ห้องศูนย์การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ม.ปลาย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๐.  ห้องศูนย์การเรยีนรูส้ังคมศึกษา  ม.ต้น ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๑.  ห้องศูนย์การเรยีนรูส้ังคมศึกษา  ม.ปลาย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๒.  ห้องศูนย์การเรยีนรูสุ้ขศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๒๓.  ห้องศูนย์การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๔.  ห้องนาฏศิลป ์ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
๒๕.  ห้องทัศนศิลป์ ๒๓๐ ๒๓๐ ๒๓๐ 
๒๖.  ห้องงปฏิบัติการเคม ี ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๗.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๘.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๙.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.๑ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
๓๐.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.๒ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
๓๑.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.๓ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
๓๒.  ห้องปฏิบัติการอาหาร ๒๓๐ ๒๓๐ ๒๓๐ 
๓๓.  ห้องประดิษฐ ์ ๒๓๐ ๒๓๐ ๒๓๐ 
๓๔.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์( ๘ ห้อง ) 1,500 1,500 ๑,๕๕๐ 

 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ไดร้ะบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้นั้น ไม่ได้ใช้ในปีนั้น ๆ 
 
๕) แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนครั้งท่ีใช้/ปี    

( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕๘ 

๑.  กลุ่มจักสานบ้านพรานทอง อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง - - ๑ 
๒.  กลุ่มสตรีสหกรณ์  ต. บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง - - ๑ 
๓.  การสร้างลวดลายทรายสีในโหลแก้วและการจัดสวนถาด ณ บ้านเลขท่ี ๔๖/๑๐   
     ถนนคุณากร  ซอย ๗  ต าบลโสธร อ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - ๑ 

๔.   วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   - - ๑ 
๕.  วัดใหญ่ชัยมงคล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   - - ๑ 
๖.  วัดหน้าพระเมรุ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   - - ๑ 
๗.  วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   - - ๑ 
๘.  ตลาดน้ าอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   - - ๑ 
๙.  ค่ายนวภพ  จังหวัดสระบรุ ี - - ๑ 
๑๐.  โรงงานปั้นโอ่ง รัตนโกสินทร ์เซรามิค ๔ จังหวัดราชบรุ ี - - ๑ 

๑๑.  วัดพระศรีอารย์  จังหวัดนครปฐม - - ๑ 

๑๒.  วัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม - - ๒ 



๑๗ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนครั้งท่ีใช้/ปี    

( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕๘ 

๑๓.  ตลาดน้ าด าเนินสะดวก - - ๑ 

๑๕.  ค่ายบางกุ้ง - - ๑ 

๑๖.  ภูไอยรารสีอร์ท   จังหวัดนครนายก - - ๑ 

๑๗.  ค่ายห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  จังหวัดราชบุรี - - ๑ 

๑๘.  ค่ายวชิราวุธ  อ าเภอศรรีาชา  จังงหวัดชลบุรี - - ๑ 

๑๙.  ศูนย์พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจีน  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - - ๑ 

๒๐.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษานครราชสมีา อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - - ๑ 
 
 
  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรยีนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรยีน 
 ในปีการศึกษา2558 
   ๖.๑  ช่ือ-สกุล  พระอาจารยม์หาวภิูษิต อิสฺสรเมโธ  ให้ความรูเ้รื่อง สอนวิชาพระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้จ านวน  ๔๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒  ช่ือ-สกุล พระอาจารย์อ านวย  สุภัทฺโท  ให้ความรูเ้รื่อง สอนวิชาพระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๔๐ ครั้ง/ปี 
   ๖.๓  ช่ือ-สกุล   พระมหามคล  วรธมฺมวาที ให้ความรู้เรื่อง สามัคคี  มีวินัย ใฝุความด ี
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครัง้/ปี 

๖.๔  ช่ือ-สกุล   นาวาอากาศโท  พัฒนสันต์  โพธิแพทย์   ให้ความรูเ้รื่อง ส่งเสริมระเบียบวินัยและ 
แก้ปัญหายาเสพตดิและอบายมุข    สถิติการให้ความรู้ จ านวน   ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๕  ช่ือ-สกุล  นายวันชัย   คงเพ็ชร  ให้ความรู้เรื่อง การประเมินครูผู้ช่วย 
สถติิการให้ความรู้ จ านวน  ๑ ครัง้/ปี 
   ๖.๖  ช่ือ-สกุล   นางสาวจริณพรรณ  ศรีสว่าง   ให้ความรูเ้รื่อง  การเตรียมสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบ O-NET  ม.๖ วิชาภาษาอังกฤษ   สถติิการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๗  ช่ือ-สกุล  นายเวชทนต์   พลอยศรี  ให้ความรู้เรื่อง การเตรยีมสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบ O-NET  ม.๖ รายวิชาเคมี    สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๘  ช่ือ-สกุล  นายนนชณัต  ฉัตรภูมิ  ให้ความรู้เรื่อง การเตรยีมสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบ O-NET  ม.๖ รายวิชาคณติศาสตร์   สถติิการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๙  ช่ือ-สกุล    นายครรชิต  สอสิริกุล  ให้ความรู้เรื่อง  การเตรียมสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
สอบ O-NET  ม.๖ รายวิชาฟิสิกส ์  สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๐  ช่ือ-สกุล  นายก าพล   ฝนเทียม  ให้ความรูเ้รื่อง การเตรียมสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
สอบ O-NET  ม.๓  รายวิชาคณติศาสตร์ และสอบ  LAS   ระดับ ม.๒ , ม.๕  สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๖  ช่ือ-สกุล  นายโฆษิต  มหบญุพาชัย  ให้ความรู้เรื่อง การเตรียมสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบ O-NET  ม.๓  รายวิชาภาษาอังกฤษ  และสอบ  LAS   ระดับ ม.๒ , ม.๕   สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๑  ช่ือ-สกุล   นายปัญญา   ไตรมรรค  ให้ความรู้เรื่อง การเตรยีมสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบ O-NET  ม.๓  รายวิชาสังคมศึกษา  และสอบ  LAS   ระดับ ม.๒ , ม.๕   สถติิการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๒  ช่ือ-สกุล   นายอวยพร   แสงค า   ให้ความรู้เรื่อง การเตรียมสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
สอบ O-NET  ม.๓  รายวิชาภาษาไทย  และสอบ  LAS   ระดับ ม.๒ , ม.๕  สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๓  ช่ือ-สกุล  นายสมพล    มพี่วง  ให้ความรู้เรื่อง  โลกและดาราศาสตร์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ 
สถติิการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๔  ช่ือ-สกุล  นางเรณู   ทองงาม และนางศรีนวล   แมลงภู่   ใหค้วามรู้เรื่อง  ฝึกสอนด้านพื้นฐานเคล็ด
ลับในการจักสานไม้ไผ่  ณ กลุม่สตรีสหกรณ์  สถติิการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 



๑๘ 
 

   ๖.๑๕  ช่ือ-สกุล  นางกมลลักษณ์   ประดิษฐ์ทรัพย์ และนางสาวทวีป  เชื้อสุวรรณ   ให้ความรู้เรื่อง ฝึกสอน
ด้านพื้นฐานเคลด็ลับในการจักสานไม้ไผ่   ณ กลุม่จักสานบ้านพรานทอง  สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๖  ช่ือ-สกุล  นายณนนท์   แดงสังวาล  ให้ความรูเ้รื่อง เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารคาว  
อาหารหวานและของว่าง      สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๗  ช่ือ-สกุล   ดร.วิชุดา  ณ สงขลา ศรียาภยั  ให้ความรูเ้รื่อง เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารคาว 
อาหารหวานและของว่าง    สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๘  ช่ือ-สกลุ  คุณอรวรรณ   เรืองนภารัตน์  ให้ความรู้เรื่องด้านการสร้างลวดลายทรายสีในโหลแก้ว 
และการจัดสวนถาด     สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๙  ช่ือ-สกุล  คุณประเสริฐ  มหามิตร  ให้ความรู้เรื่อง ด้านแกะสลัก    
สถติิการให้ความรู้ จ านวน  ๑  ครัง้/ปี 
   ๖.๒๐  ช่ือ-สกลุ    คุณวสุกิจ   พักเรียนดี  ให้ความรู้เรื่อง ด้านดอกไม้ ใบตองบายศรสีู่ขวัญ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๑  ช่ือ-สกุล   อาจารย์นราธิป   โกวิช และอาจารย์นฤเทพ  สุวรรณธาดา ให้ความรูเ้รื่อง การตดัตอ่หนัง
สั้นด้วยโปรแกรม  Adobe  Premiere Pro cs๖   สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๒  ช่ือ-สกุล  นาสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ    ให้ความรู้เรื่อง   ฝึกการท างานเป็นกลุม่ รวมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เพือ่ส่วนรวมและมจีิตสาธารณะ  สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑ ครัง้/ปี 
   ๖.๒๓  ช่ือ-สกุล  คุณสันชาติ   สุขสันติ  ให้ความรูเ้รื่อง  การปั้นน้ าตาลเป็นรปูสัตวต์่างๆ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๔  ช่ือ-สกุล   คุณสรายุทธ   โพธ์ิกลั่นและคณะ  ให้ความรู้เรื่อง ด้านดนตรีประเภทกระทบตีเฉพาะทาง
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๕  ช่ือ-สกุล   อาจารย์ปิง   เจริญศิริวัฒน์  ให้ความรู้เรื่อง ในรายวิชาสังคมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๖  ช่ือ-สกุล  พันตรีอลงกรณ์   ณ ปูอมเพชร และอาจารย์วิชุพันธ์  จันทร์มณี  ให้ความรูเ้รื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรียน  ช้ัน  ม.๓  สถติิการให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๗  ช่ือ-สกุล   นางยุพิน   บุตรแสงดี  ให้ความรู้เรื่อง สอนวิชาชีววิทยา  ม.๕/๑ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๖๐ ครัง้/ปี 
   ๖.๒๘  ช่ือ-สกุล   นายสมพล   มพี่วง  ให้ความรู้เรื่อง สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ม.๑/๑ และ ม.๒/๑ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑๒๐ ครั้ง/ปี 
   ๖.๒๙  ช่ือ-สกุล   นายกฤษฎี  มีเคลือ  ให้ความรู้เรื่อง สอนวิชาฟิสกิส์  ม.๔/๑ และ ม.๕/๑ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑๒๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓๐  ช่ือ-สกุล   นาสาววราภรณ ์ บุญตั้ง  ให้ความรู้เรื่อง สอนวิชาเคมี  ม.๔/๑ และ ม.๕/๑ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑๒๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓๑  ช่ือ-สกลุ   นายคมภูดิศ  นวลเพ็ชร  ให้ความรูเ้รื่อง สอนวิชาคณิตศาสตร์  ม.๑/๑ และ ม.๒/๑ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๑๒๐ ครั้ง/ปี 
   ๖.๓๒  ช่ือ-สกุล  Miss  Wu  Kaimiao  ให้ความรู้เรื่อง ในวิชาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๔๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓๓  ช่ือ-สกุล   Miss  Deng  Xueyue ให้ความรู้เรื่อง ในวิชาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๔๐ ครัง้/ปี 
   ๖.๓๔  ช่ือ-สกุล   Miss   Li   Jianxia  ให้ความรู้เรื่อง  ในวิชาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๔๐ ครัง้/ปี 
 

 
 
 



๑๙ 
 

๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา   
 ๑) ผลงานดีเด่น 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

 โรงเรียนส่งเสริมและสรรค์สร้างเยาวชนคน
ดีประจ าปี 2558 

มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรี
แผ่นดิน 

ผู้บริหาร 
นางสุมนา  ธิกุลวงษ์ 

 
ครูดีตามรอยพ่อของแผ่นดิน 
ประจ าปี 2558 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามัธยมศึกษา และ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

ประกาศเกยีรตคิุณสร้างคณุงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจ าปี 58 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

ศิษยเ์ก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2558 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ลูกเสือสดดุีชั้นพิเศษและเหรียญลกูเสือ
สดุดีช้ันท่ี 1 ประจ าปี 2554-2555 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายประดิษฐ์   แก่นหอม     โล่บุคคลดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
คร ู

นางเกษรินทร์   ปานจันทร ์ รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางฉวีวัลล์   ระวีย์วรากร รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางทัศณีย์   จิรอังกูรสกลุ รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางสาวน้ าผึ้ง   พรหมเทพ รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางสาวพริ้มเพรา   เดชด ารง รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางสาววิภาภรณ์   สเุทวี รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางสาวสิริกลุ   แหวนมุข รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
ว่าท่ีร้อยตรสีุทัศน์   เอกลาภ รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นายอาชวินทร์   กัญญสกลุ รางวัลหนึ่งแสนครูด ี ส านักงานคุรสุภา 
นางดวงเนตร   ดิษฐลักษณ เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ สพฐ. 
นางวรรษมน  จ านงค์สุข เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ สพฐ. 
ครูบุญยานุช  ผาสุข 
 

ประกาศเกยีรตคิุณสร้างคณุงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจ าปี 58 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

ครูชวนใจ  แก้วน ามา 
 

ประกาศเกยีรตคิุณสร้างคณุงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจ าปี 58 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

นายปัญญา  จันทวงษ์  
 

รางวัลชมเชย  การประกวดวาดภาพเฉลิม
พระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน ปีท่ี 3 
หัวข้อ “พลังงาน...ตามรอยพ่อ 

 
กระทรวงพลังงาน 

 



๒๐ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
นางสาวพลอยไพลิน สุขวัฒน์ รางวัลดีเด่น การประกวดศลิปกรรม "น าสิ่งท่ีดีสู่

ชีวิต" ครั้งท่ี 27 ประจ าป ี2558เข้ารับ
พระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายส ีใน
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ครัง้ที่ 7 หัวข้อ 
เรียนรอบรู้สูโ่ลกกว้าง ตามแนวทางพระราชาระดับ
ภาค 310 e และไดร้ับการคดัเลอืกให้เข้าการ
แข่งขันระดับประเทศ 

-สโมสรไลออนส์สากล 

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันท่ี 
12 สิงหามหาราชินีประจ าปี 2558 หัวข้อ "แม่
ของฉัน"ระดับมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1-3 จัดโดย
ส านักงานเขตดอนเมือง กทม. 

- ส านักงานเขตดอนเมือง กทม. 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดวาดภาพ
หัวข้อ "วิถีพุทธ วิถีไทย' ประจ าปี 2558จัดโดย
ส านักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับคณะสงฆ์เขตดอน
เมือง-หลักสี ่

- ส านักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับ
คณะสงฆ์เขตดอนเมือง-หลักสี ่

ผ่านรอบคดัเลือกทดสอบการแสดง(Audition) 
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเขา้ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ 
ศูนย์ศิลปส์ิรินธร  จังหวัดเลย โดย 

- ส านักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

เด็กชายยศพัทธ์  อุ่นใจ 
เด็กชายมนัส  คงมนัส 
เด็กชายณรรฐพล  นันท์ไชยวงศ์ 
เด็กชายรัฐพล  บุตรราช 
เด็กชายสิริธรรม  ผิวอ้วน 
นายชนินทร์  เชื้อรุ่งโรจน์ 
เด็กชายภิเษก อู่สุวรรณ 
นายณัฐกิตติ์  ราชคฤห์ 
นายวงศกร  ดีปลื้ม 
นายนฤสรณ์  จันทสุวรรณ 
นายธนวัฒน์  บุญสนอง 
นางสาววริศรา  พาแพง 
นางสาวชนนิการณ์วงษ์ทรัพย์เจริญ 
นางสาวภัฏฏาภา  จินดาประพันธ์ 
นางสาวจุฑากาญจน์  ทิมเดช 
นายชวิศ  หัตถบูรณ์ 

เหรียญทองอันดับที่ 5 พร้อมโล่เกยีรติยศ 
การประกวดวงโยธวาธิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทานฯ ครั้งท่ี 35 และนานาชาติ 
 ประจ าปี 2558 ประเภทการแขง่ขันการตีกลอง 
(Drum Dual) ถ้วยเกียรติยศ 

กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงคตีะภัทร  พรหมเอาะ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
32 ระดับภาค  

สมาคมกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

นางสาวบัณฑติา  คุ้มสวสัดิ ์ ชนะเลิศ รุ่น ฟินเวทก ารแข่งขันกฬีาระหว่าง
โรงเรียนกรมพลศึกษา 
   

กรมพลศึกษา   



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกนกวรรณ  เสาร์มั่น เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 200 เมตร 

เดี่ยวผสม 200 เมตร การแข่งขันว่ายน้ า กีฬา
นักเรียนส่วนกลาง 

กรมพลศึกษา 

เด็กชายธีรดนย์  กองสุข เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร ,เหรียญเงิน ท่า
ผีเสื้อ 50 เมตร ท่ากรรเชีย 50 , 100 ,200 เมตร
ท่าเดี่ยวผสม 200 , 400 เมตร ,เหรียญทอง ท่า
ผีเสื้อ 100 , 200 เมตร ท่ากบ 100 , 200 เมตร 
การแข่งขันว่ายน้ า กีฬานักเรียนสว่นกลาง  
รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 50,100 เมตร 
ฟรีสไตล์ 100 เมตร,เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 , 
100 เมตรท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร,เหรียญทอง ท่า
กบ 100 เมตรและได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลศิ 
คะแนนรวมประเภทบุคคล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 
ชาย การแข่งขันว่ายน้ ากองทัพอากาศ  
ครั้งท่ี 44 ประจ าปี 2558  

กองทัพอากาศ 

นายจิรายุทธ  จิตอุทัศน์ 
นายพัชรพล  สร้อยขจติกุล 
นายอนันต์  เจรญิ 
นายเธียร  ภู่แก้ว 
นายนราวิทย์  นุชค า 
นายจักรวาล  ไวยบุตร ี
นายศิวพงษ์  พุดจีบ 
นายกนิษฐ์  ยุกติรัตน ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน 
เทิดพระเกยีรติ 12 สิงหา มหาราชินี รุ่นอายุไม่เกิน 

18 ปี ชาย   ณ สนามใต้ทางด่วนฉลองรัช 

สมาคมกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 

ที ่ รายการแข่งขัน 
เหรียญทอง/

ชนะเลิศ(รายการ) 
เหรียญเงิน 
(รายการ) 

เหรียญทองแดง 
(รายการ) 

1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 65 

11 5 - 

2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
ครั้งท่ี 65 สพม.2 

30 3 11 



๒๒ 
 

๒) งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลส าเร็จดีเด่น 
    จ าแนกตามกลยุทธ์และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน 
 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

1.โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
และสุขภาพนักเรยีน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ   
จิตใจ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทาง 
 ร่างกายได้มาตรฐาน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนักและ   
ส่วนสูงสมส่วนตามมาตรฐาน 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้ออกก าลัง 
กายทุกวันจนเป็นนิสัย 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตวัย 
เรียนในสถานศึกษาอย่างมีความสขุ 
และสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ความคาดหวังของตนเองและ
สถานศึกษาได ้
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ 
    ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ 
    ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมย่อยในโครงการ  
ดังนี ้
1. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
นักเรียนและครู 
3. กิจกรรมดูแลเฝูาระวัง 
นักเรียน เจ็บปุวยและ 
ปฐมพยาบาล 
4. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
ในโรงเรียน 
5. กิจกรรมส่งเสริมสุขศึกษา
และปูองกันโรค 
6. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
7. กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง 

ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดี   
มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะ นิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 

 

2.โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต 
2. เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้ใช้เงินทุนเพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความ
เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดพลังงานและรู้จักการใช้
พลังงานทางเลือก 
5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
มีความเสียสละ และเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ลานวัฒนธรรมรักษ์ ภูมิ
ปัญญา ไทยเชิดชูครูพื้นบ้าน 
2. ธนาคารโรงเรียน 
3. พัฒนาทักษะชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4. กิจกรรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากบรรจภุัณฑ์
ใช้แล้ว 
5. นิทรรศการตามรอยพ่อ
แบบพอเพียง 
6. ผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้  
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน  เพาะเห็ด  
จัดจ าหน่าย ท าบัญช ี
7. สร้างสรรค์อุปกรณ์การ
เรียนรู้ด้านกีฬา1 ห้องเรียน
ต่อ 1 อุปกรณ์กีฬา 

1.ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี  
และภูมิปัญญาไทย 

 

3.โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์นักเรียน
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
ส่งเสริม 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 
เมตตากรณุา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

1. ฝึกอบรมต้นกล้าจิตอาสา 
2. ประกวดสื่อสร้างสรรค ์ 
จรรโลงสังคม 
3. บ้านหลังท่ีสองห้องเรียน
สะอาด 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 



๒๓ 
 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

3.โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์นักเรียน
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
ส่งเสริม (ต่อ) 

3. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีประสบการณ ์
ตรงจากการท ากิจกรรมสร้างสรรค ์
ต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ประหยัด  
กตัญญู ซื่อสตัย์ ปฏิบตัิตนเป็น 
เยาวชนท่ีดี มีจิตอาสา 

   

4.โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความ
เป็นไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มี    
 คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ    
เมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีประสบการณ ์
ตรงจากการท ากิจกรรมสร้างสรรค ์
ต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน                      
4. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ประหยัด  
กตัญญู ซื่อสตัย์ ปฏิบตัิตนเป็น 
เยาวชนท่ีดีและมีจิตอาสา                                                                 

1. ตกับาตรทุกเช้าวันพุธ 
2. ประกวดมารยาท 
3. สนทนาธรรม  ม.ต้น และ 
ม.ปลาย 
4. หล่อเทียนจ าน าพรรษา 
5. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
6. กีฬาสีประจ าป ี
7. งานไหว้คร ู
8. งานส่งเสริมการปกครอง 

ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน  
คุณธรรมจริยธรรม   
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา 
 

 

5.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตาม 
สภาพปัญหา 
2. เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

1. ให้ค าปรึกษาปัญหาสังคม 
และปัญหาส่วนตัวนักเรียน 
2. กิจกรรมครูที่ปรึกษา
เยี่ยมบ้าน 
3. ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง ท าแบบ SDQ 
และ EQ 
4. จัดท าคู่มือนักเรียน
ส าหรับนักเรียน  ม.1-6 
5. จัดท าสมุดบญัชีรายชื่อ
นักเรียน 

ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 

6.โครงการล้อมรั้ว
ด้วยรัก 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านสารเสพตดิ  
เพศศึกษา ทักษะชีวิต แก่นักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและร่วมกนั
ด าเนินการปูองกันการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านชู้สาวและการทะเลาะวิวาท 

1. อบรมโรคเอดสเ์พศศึกษา  
สารเสพตดิ ทะเลาะวิวาท  
ทักษะชีวิต  
2. ส่งลูกเข้าวัด ก าจัดความ
เสี่ยง 
3. ค่ายคุณธรรมและทักษะ
ชีวิต 
4. วัคซีนชีวิต 
 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 

 
 
 



๒๔ 
 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

6.โครงการล้อมรั้ว
ด้วยรัก (ต่อ) 

3. เพื่อลดจ านวนนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 
ด้านสารเสพติด ปัญหาชู้สาว และ 
การทะเลาะวิวาท 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เปน็ 
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 

  

7.โครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่านและ
การด าเนินงาน
ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย 
รักการอ่าน แสดงความรูด้้วย ตนเอง 
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การวิเคราะห์ 
สามารถตั้งค าถามเพื่อค้นหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิด้าน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

โครงการส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านและการด าเนินงาน
ห้องสมุด 
1. รักการอ่านสาน สู่ขวัญ 
2. ยุวบรรณารักษ ์
3. ส่งเสริมการอ่านและ
สัปดาห์ห้องสมุด 

ร้อยละ 82  ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม รักการ
อ่านสาน สู่ขวัญยุว
บรรณารักษ์ 
ส่งเสริมการอ่าน 
และสปัดาห์
ห้องสมุด 

 

8.โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการคิดและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดไตร่ตรอง และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อ 
การเรยีน 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได ้
แสดงออกตามหลักการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคดิ 
สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร ์

1. จัดปูายนิเทศวันส าคัญ 
2. สานฝันลูก ดม. สูด่วงดาว 
3. พัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการคดิค่ายฝรั่งเศส 
4. งานส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคดิคณิตศาสตร ์
5. โครงงานคณิตศาสตร ์

1. ร้อยละ 72 ของ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
ส่งเสริม ให้ผู้เรียน
สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได ้
2. ร้อยละของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 

 

9.โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพและ
ความสามารถดา้น
วิชาการ กิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ทักษะงานอาชีพ 

1.เพื่อให้นักเรยีนได้รับประสบการณ ์
ตรง เกิดความภูมิใจและมั่นใจใน 
ศักยภาพของตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ี
โอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ 
ความสามารถ ในด้านวิชาการ 
ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

1. งานวันสุนทรภู่ 
2. วันภาษาไทย 
3. หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
4. IT Champions 
5. Multi skills, Spelling 
Day,  English Day,  Asian 
Day,Sparkling Language, 
Golden Brain  จีน ฝรั่งเศส 
ญี่ปุุน 
6. นักเรียนเข้าแข่งขันด้าน
วิชาการ 
7. English Camp 
 

1. ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 
2. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 



๒๕ 
 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

10.โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนดอนเมอืง
ทหารอากาศบ ารุงใน ปีการศึกษา 
2556  ให้สูงข้ึน 

1. ติวเข้มทุกภาษาก่อนสอบ 
2. งานจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
3. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
4. เพชรดอนเมือง 
5. เฟื่องฟูาวิชาการ 
6. กิจกรรมแข่งขันทักษะทา
วิชาการ 
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศสู ่
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 67 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียน  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สูงขึ้น 
 

 

11.โครงการ
ส่งเสริมการใฝุรู้ ใฝุ
เรียนและการสรา้ง
งานสร้างอาชีพ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศดา้นวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน
เก่งและมีความสุข 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมคีวามสุข 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิต 
5. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เปน็ 
ประโยชน ์

1. IT Classroom 
2. เสริมสร้างความรู้เรื่อง    
   Admission 
3. โลกกว้างทางอาชีพ 
4. รักเรา   รักโลก 
5 .แข่งขันทักษะอาชีพ
ภายใน 
6. ฝึกอบรมนักเครื่องบินเล็ก
บังคับวิทยุ 

ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมีความรูส้ึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

 

12.โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาการจดัการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลาง พ.ศ.2551 
2. เพื่อตรวจสอบหลักสตูรให้เกดิ 
ความเหมาะสมในการจดัการเรียน 
การสอนให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. งานพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร ์
2. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
การวัดผลประเมินผล 

โรงเรียนมีหลักสูตร 
การจัดการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญัอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ระดับดีเยี่ยม 

 

13.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสู่
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนให้นักเรียนเกิดการค้นควา้ 
หาความรูด้้วยตนเอง 

1. กิจกรรมเรียนภาษาจีน
ภาคฤดูร้อน Guangxi 
Normal U.  
2. One Day Camp 

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
ล้ าหน้าทางความคดิ
ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

 
 
 
 



๒๖ 
 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

14.โครงการพัฒนา
ครูสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรเรียนรู้
เรื่องภูมิปญัญาไทย 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูในการ
รับการประเมินภายนอก 
3. เพื่อให้ครูมีความรูเ้รื่องอาเซียน 
ศึกษาเพื่อการเรยีนการสอน 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
ศึกษาดูงาน 
2.อบรมและพัฒนาศักยภาพ 
ครูเรื่อง How to develop  
teaching 
3.ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
4. พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาครูและบุคลากร 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การอบรมพัฒนาให้มี
ศักยภาพและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของ
ครูที่ได้รับการอบรม
และน าความรู้มาใช้
พัฒนางานและตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและมีวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น 

 

15.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เสรมิสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม 
ของโรงเรียน 
3. เพื่อจัดซื้อจดัหาสื่อเทคโนโลยีให้ 
เพียงพอส าหรับการพัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน 
ส านักงานพอเพียง 
5. เพื่อบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องมือให้    
มีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู และ 
บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรยีนและบุคลากรในสถานศึกษา  
เพื่อให้ผู้เรียนและบคุลากรใน 
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ม ี
ความรู้และความสุขมากยิ่งข้ึน 

1. ค่าสาธารณูปโภค 
2. น้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุง
ดูแลรักษายานพาหนะ 
3. จัดกิจกรรมเรียนฟร ี
เรียนดี อย่างมคีุณภาพ 
4. กิจกรรมนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
5. ICT เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 
6. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
7. จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน
การสอน 
8. ปรับปรุงซ่อมแซม 
9. จัดสอนการสนทนากับครู
เจ้าของภาษา 
10. จัดจ้างครเูชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา 
11. จัดสอนห้องเรียนพิเศษ
เน้นภาษาอังกฤษ 
12. จัดสอนห้องเรียนพิเศษ
เน้นวิทย์  - คณิต  
13. จัดสอนเสรมิภาษาจีน 
ญี่ปุุน  ฝรั่งเศส 
14. งานสัมพันธ์ชุมชน 
15. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

1. โรงเรียนมีการ
บริหารจดัการศึกษา
บรรลตุามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพมีระดบัคุณภาพ 
อยู่ในระดับด ี
2. ร้อยละ 80 ของ
ครู  นักเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง               
มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

16.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นสือ่กลางในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอันดีระหว่างโรงเรียนกบั
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม 
ของโรงเรียน 
3. เพื่อจัดซื้อจดัหาสื่อเทคโนโลยีให้ 
เพียงพอส าหรับการพัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านัก 
งานพอเพียง 
5. เพื่อบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องมือให้    
มีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู และ 
บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรยีนและบุคลากรในสถานศึกษา  
เพื่อให้ผู้เรียนและบคุลากรใน 
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ม ี
ความรู้และความสุขมากยิ่งข้ึน 

1. ค่าสาธารณูปโภค 
2. น้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุง
ดูแลรักษายานพาหนะ 
3. จัดกิจกรรมเรียนฟร ี
เรียนดี อย่างมคีุณภาพ 
4. กิจกรรมนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
5. ICT เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 
6. พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 
7. จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน
การสอน 
8. ปรับปรุงซ่อมแซม 
9. จัดสอนการสนทนากับครู
เจ้าของภาษา 
10. จัดจ้างครเูชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา 
11. จัดสอนห้องเรียนพิเศษ
เน้น ภาษาอังกฤษ 
12. จัดสอนห้องเรียนพิเศษ
เน้นวิทย์  - คณิต  
13. จัดสอนเสรมิภาษาจีน 
ญี่ปุุน ฝรั่งเศส 
14. งานสัมพันธ์ชุมชน 
15. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

1. โรงเรียนมีการ
บริหารจดัการศึกษา
บรรลตุามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด
อย่างมี ประสิทธิ 
ภาพมีระดับ
คุณภาพอยู่ใน 
ระดับด ี
2. ร้อยละ 100  
ของครู  นักเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 

17.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี และ 
สิ่งแวดล้อมภายในบรเิวณโรงเรยีน 
สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและ 
เพียงพอ 

1. พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
2. พัฒนาประชาสัมพันธ์ 
3. งานโสตทัศนศึกษา 
4. งานโภชนาการ 
5. งานสวัสดิการ 
6. ปรับปรุงห้องแนะแนว 
7. ปรับปรุงห้องศูนย ์
ภาษาต่างประเทศ 
8. ปรับปรุงห้องลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด 
9. งานพัฒนาศูนย์คณิตน่า
เรียน 

ร้อยละ 100 ของ
ครู  นักเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 

 
 
 



๒๘ 
 

 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัดที ่

18. โครงการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อติดตามงานการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
2. เพื่อกระตุ้นให้ผูร้ับผดิชอบงาน 
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้ 
3. เพื่อจัดท ารายงานการ 
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 

1. จัดท าแผนพัฒนาการจดั 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
2. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
3.  ก าหนดแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ภายนอกท่ีให้การสนบัสนุน
ทางวิชาการ    
4. ก าหนดบทบาทหน้าที่
บุคลากรของสถานศึกษา 
5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
และ แนวทางการมสี่วนร่วม
ของบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  
องค์กร หน่วยงาน ชุมชน
และท้องถิ่น 
6. การตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
7. สรปุการด าเนินงานตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ    
จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2557 

โรงเรียนมีแผน 
กลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการที่ใช้ใน
การบริหาร 
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในระดับด ี 
และมมีาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

 

19.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการวิจัย 

1. เพื่อให้ครสูามารถท างานวิจัย 
ในช้ันเรียนได้  
2. เพื่อให้ครไูด้ใช้งานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

ครู 1 คน  ผลิต 1 งานวิจัย ร้อยละ 82  ของครู
จัดท างานวิจัยในช้ัน
เรียน   
 

 

20.โครงการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรยีนการสอน 

1. เพื่อให้ครสูามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครไูด้ใช้งานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
 

1. ครูมืออาชีพ หัวใจ  IT 
2. ครู  1 คน ผลติ  1 สื่อ 

ร้อยละ 92  ของครู
ที่ผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
สารสนเทศและ
น ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

 
 



๒๙ 
 

๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน * 
การประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

การประเมินโดย 
ต้นสังกัด 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 5 5 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 5 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5 5 5 5 5 5 
มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                  รักเรียนรู ้และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 
                  สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 4 5 5 4 5 5 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 5 5 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5 5 5 5 5 5 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 5 5 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 
                   ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
                     ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พฒันาเต็มศักยภาพ 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของ  
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 5 5 5 5 5 5 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ 
           เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
                       เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
                    ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 5 5 5 5 5 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ  
                     ปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                     ใหย้กระดบัคุณภาพสงูขึ้น 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

     สรุปคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๑๒.  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ   
       โดยต้นสังกัด  ในรอบ 3 ปีล่าสุด   
 

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  รายปีการศึกษา 

2556 2557 2558 
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 4.75 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
                     มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.92 ดีเยี่ยม 4.72 ดีเยี่ยม 4.72 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.33 ดีมาก 4.33 ดีมาก 4.67 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๔ ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.25 ดีมาก 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๗ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 4.67 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 4.67 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 4.67 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4.77 ดีเยี่ยม 4.88 ดีเยี่ยม 4.81 ดีเยี่ยม 

 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    
รับการประเมินระหว่างวันที่  13-15 มกราคม 2557 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8        
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 9.86     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

 
4.91 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.95     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.88     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.94     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ผู้เรียนเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน         3.97     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้เรียนมกีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม           1.97     
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง 9.78     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรูจ้ากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.89     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.89     
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 9.69     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.38     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     4.91     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 11.57     
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                 ในระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ 

1.83     

ตัวบ่งชี้ ๕.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

0.82 
 

    

ตัวบ่งชี้ ๕.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

1.51     

ตัวบ่งชี้ ๕.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

1.67     

ตัวบ่งชี้ ๕.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
                และพลศึกษาในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

1.79     



๓๑ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๕.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

1.24     

ตัวบ่งชี้ ๕.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
                และเทคโนโลย ีในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

1.93     

ตัวบ่งชี้ ๕.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
                ในระดับชั้น  ม.๓ และ ม.๖ 

0.78     

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 5.00     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           5.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00     
ข้อที่ ๑  ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2.00     
ขัอที่ 2  ประสิทธภิาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           1.00     
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.82     
กรณีที่ ๑   เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                   จากต้นสังกัด 1 ปีลา่สุด  

 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง      
กรณีที่ ๒  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

2.32 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2.50     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณตั์วบ่งชี้ที่ 9 – 10       
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00     

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11– 12      
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนพัฒนาการ 3.00     
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00     

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ 90.60     
 
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

๑4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 14.1  จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศกึษา 
           ประเมินตนเองในปีการศึกษา 2558  

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ   
   วิชาชีพ 

5. นักเรียนมีทักษะการคิด  มีผลงานด้านการคิดท่ีหลากหลาย                   
      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรวางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

1. ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น  ตั้งใจ 
2. ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านบุคคลและงบประมาณ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีการพัฒนาหลักสูตร 

      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค   
 ควรบริหารจัดการโดยรวมด้วยระบบ  PDCA 
          ข้อเสนอแนะ               

1. ควรมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
2. ควรมีการนิเทศในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

ด้าน 3 มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น      

 สภาพแวดล้อมและการบริการเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค   
 ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในบริเวณโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะ   -  

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 
 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด                   
      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค  - 
 ข้อเสนอแนะ  - 
 
 



๓๓ 
 

ด้านที่ 5 มาตรฐานการส่งเสริม 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

               มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้มีกิจกรรมที่สนองต่อจุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูป 
           การศึกษาและสถานศึกษายกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 
       ควรเพิ่มกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ  - 
 
     14.2  จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสงักัด 
           เป็นผู้ประเมิน ในปีการศึกษา 2558  
 ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 
๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ มีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา สร้างสรรค์ผลงาน  

 และน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
๒. เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตนสนใจ ได้เป็นอย่างดีและสามารถ  

          เผยแพร่ได ้
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานพร้อมกับผู้อ่ืนได้ดีและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

          จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 
๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชา ลดจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และ 

          การลาออกกลางคัน 
๒. พัฒนาสุขภาวะของนักเรียนที่มีปัญหาด้านน้ าหนัก ส่วนสูงและโภชนาการและติดตามอย่าง 

          ต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไร้สาย รอบบริเวณโรงเรียน 
๔. พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและพัฒนาวิธีการประเมิน  

          ทักษะการคิด ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๕. พัฒนาคู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพ 

          และเท่ียงตรงมากขึ้น 
         ข้อเสนอแนะ    - 
         ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
         จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรและรายวิชาเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ             
จัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมที่สนองความต้องการของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษาและกิจกรรมเสริมเพ่ือเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การเรียนและมีผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับสูง 
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3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า มีภาวะผู้น า ก ากับดูแลการด าเนินงานของ
โรงเรียน เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ส่งผลให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างจริงจังและรอบด้านส่งผลให้โรงเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการท าวิจัย จากบันทึกหลังการสอน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการ

สอนและการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและกระตุ้นให้ครูด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายใน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  
ข้อเสนอแนะ    - 
ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

1. โรงเรียนสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ่ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุรู้ 
 ใฝุเรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการเผยแพร่ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

      จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 
               1. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          ข้อเสนอแนะ    -       

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้สู่มาตรฐานสากล ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มี
จิตส านึกในความเป็นชาติไทยและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด       
จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 

ควรก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

          ข้อเสนอแนะ     - 
ด้านที่ 5  มาตรฐานการส่งเสริม 
จุดเด่น / ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ Surasak Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์       

 จุดที่ควรพัฒนา / ปัญหา อุปสรรค 
  จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้โรงเรียน 
 เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะ  - 
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      14.3  จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 14.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานคณุภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ      
     หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
  1)  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

       สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาวการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดโปรแกรมติว เข้ม
นักเรียนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มีระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่มีคุณภาพพอใช้ โดยครูควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ต่ า เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงกับปัญหาต่อไป นอกจากนี้ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้คณิตศาสตร์
ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกท าโจทย์ปัญหามากขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ควรให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงให้
มากขึ้น ควรจัดกิจกรรมชมรมและเชิญวิทยากรทางด้านศิลปะมาถ่ายทอดการสอน ส าหรับกลุ่มการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ควรเน้นการฝึกพูดสนทนาและเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ให้มากข้ึน 

       2)  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา  
       สถานศึกษาจัดกลุ่มบริหาร 4 กลุ่มงาน โดยมีโครงสร้างงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทุกงานใน

สถานศึกษา แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบทุกงานก ากับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้
การด าเนินงานตามแผนงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ สถานศึกษาจัดท าแผนงานให้มีกลุ่มบริหารงานบริหาร
ทั่วไปจัดการดูแลระบบงานอาคารสถานที่ งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้อง
สุขา สวนหย่อม และงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยมีการด าเนินงานตามแผนให้บุคคลากร
ครูและนักเรียนร่วมดูแลความสะอาดตามกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เช่น กิจกรรม Big  Cleaning Day 
กิจกรรมเวรดูแลความสะอาดห้องเรียน เป็นต้น  เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาตามาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด
ไว้ตามกรอบปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินด้าน
ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ  ดีมาก อยู่แล้ว 
สถานศึกษาควรจัดท าแผนงานและก าหนดโครงการและกิจกรรมที่มีเปูาหมายเชิงปริมาณที่เป็นร้อยละชัดเจน 
และด าเนินการตามแผนให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ 

 3)  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีโครงการที่ประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอนให้ครูน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นครูยุคใหม่ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาครูบางส่วนให้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และดูแลผู้เรียนให้
ทั่วถึง เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 4)  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  
         สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และมีการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานสม่ าเสมอและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการประเมินภายในจากต้นสังกัด
โดยใช้ 8 องค์ประกอบการติดตามตรวจสอบ จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินด้านพัฒนาการของ
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การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ ในระดับคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไร           
ก็ตามสถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยน าผลการก ากับ ติดตามประเมินผลมาใช้ปรับปรุง
แผนงานในทุกด้าน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจให้บุคลากร             
ทุกฝุายเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 
     14.3.2  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม            
                  -ไม่มี- 

 
    ๑๔.4  จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ)โดยต้นสังกัดปีล่าสุด 

จุดเด่น   
จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีการต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนและให้ค าปรึกษา 

ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวงส่งผลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ ภาพเชื่อมโยงกับการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง 

          จุดที่ควรพัฒนา  
  1.  สถานศึกษาควรน าผลการวิจัยหรือผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ มาระบุในหลักการและ
เหตุผลของโครงการทุกโครงการ เช่น ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 
  2. สถานศึกษาควรติดตามการน าผลการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ครูทุกคนน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.  สถานศึกษาควรวางแผน ติดตามตรวจสอบการน าสารสนเทศไปใช้พัฒนา การจัดท าโครงการ/
กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบชัดเจนในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทุกคนทุกฝุายอย่างชัดเจน 

 ข้อแสนอแนะ  
         1. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการน าผลการประเมินมาวางแผน
เพ่ือให้ครูทุกคนมุ่งพัฒนาของตนเอง เช่น การท าวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และให้มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ  
   2.  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครื่องมือการจัดท าติดตามงาน
โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย 
   3.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามระบบ PDCA (Plan Do 
Check Action) ตามองค์ประกอบระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน               
การออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาโครงงานการสอน ท างานร่วมกัน การจัดประสบการณ์การเรียน  สื่อการเรียนการ
สอน ห้องเรียนสู่ชุมชนโลกการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากร เพ่ือพร้อมกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  การสอนโดยโครงงาน การสอนสนองตอบความแตกต่าง การท างานร่วมกัน การ
สอนชุมชนโลก การสอนผ่านเครือข่าย การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสอนทักษะชีวิต การประเมินเป็น
ระยะ เพ่ือการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการปรับตัวต่อตัวสังคม มีทักษะการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น   

 



๓๗ 
 

14.5  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมา 

          สภาพปัญหา  
1. ความขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะทาง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนบางส่วนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการพัฒนา

ผู้เรียนดังกล่าว  
3. อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้/สื่อ หลายรายการที่เอ้ือต่อการใช้งานยังไม่เพียงพอ เช่น  เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง  
 จุดเด่น  

1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
มีความสามารถในการคิด รักการเรียนรู้ รักการท างาน มีความชื่นชมในศิลปะ ดนตรี กีฬา 

2. ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิต ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น 
      3. ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ  มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

4. ชุมชน มีส่วนร่วมวางแผน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

5.  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ฯ  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ครูควรมีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การวิจัยในชั้นเรียน  และการใช้สื่อ ทั้งสื่อธรรมชาติ 

และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 

ตอนที่  2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของสถานศึกษา 
 

ผูอ้ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

สมาคมศิษย์เก่าดอนเมือง 

สมาคมผูป้กครองและคร ูฯ 

มลูนิธิเพือ่ส่งเสริมการศึกษา ฯ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบคุคล กลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. งานส านักงาน 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานวัดผล ประเมินผล 
     และการเทียบโอน 
5. งานทะเบียนนักเรียน 
     และจัดท าส ามโน 
6. งานผลิต-พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
     เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
8. งานนิเทศภายใน  
     ตรวจติดตามคุณภาพ 
     การจัดการเรียนการสอน 
9. งานแนะแนว 
10. งานห้องสมุด 
11. งานการรับนักเรียน 
 

1. งานส านักงาน 
2. งานจัดสรรงบประมาณและ 
     ด าเนินการใช้งบประมาณ 
3. งานการเงินและการบัญชี 
4. งานสารบรรณ 
5. งานวางแผนอัตราก าลัง 
6. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
7. งานพัสดุ 
8. งานยานพาหนะ 
9. งานนโยบายและแผน 
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. งานสารสนเทศ 
12. งานควบคุมภายใน 
 

1. งานส านักงาน 
2. งานวินัย 
     และความประพฤตินักเรียน 
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
     และคุณธรรม จริยธรรม 
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     และกิจกรรมนักเรียน 
6. งานระดับชั้น  
7. งานคณะสี  
8. งานปูองกันและแก้ไขปัญหา 
     สิ่งเสพติด  เอดส์และอบายมุข 
9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

1. งานส านักงาน 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน 
4. งานอาคารสถานที่ 
     และภูมิทัศน์ 
5. งานสวัสดิการ 
6. งานโภชนาการ 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
8. งานโสตทัศนศึกษา 
9. งานสหกรณ์โรงเรียน 
10. งานธนาคารโรงเรียน 



๓๙ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ปรัชญาของโรงเรียน      

สามัคคี  มีวินัย  ใฝุความดี 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    

     และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้นวัตกรรมน าไปสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์  
1.  เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้คู่คุณธรรม  ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล  
3.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะตามสาย 

     งานและมาตรฐานวิชาชีพ  
4.  เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองกับศักยภาพผู้เรียนและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5.  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
6.  เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียน

การสอนอย่างพอเพียง 
7.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อ 

     การจัดการเรียนรู้ 
8.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกภาคส่วน 

9.  เพ่ือให้งานวิจัยครูได้ท างานวิจัยในชันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสถานศึกษามีงานวิจัยใน
การพัฒนางาน 

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
     SMART  D.M.    คนดี  คนเก่ง 

คนดี    จะต้องเป็นผู้ที่  มีคุณธรรม  มีความพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
คนเก่ง  จะต้องเป็นผู้ที่  มีสติ  มีปัญญา  มีความเฉลียวฉลาด  ทันโลกทันเหตุการณ์   

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
สถาบันแห่งความร่มรื่นและปลอดภัย 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่

หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ใฝุรู้                 
ใฝุเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่ให้พอเพียงและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากร ยึดนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการด าเนินงานจัดการศึกษา บริหารโดยเน้นหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และให้มีคุณธรรมสู่มาตรฐานสากล 



๔๐ 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา* 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ    
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด 

การเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  
 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที ่ ๑  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1. โครงการ 
จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
และสุขภาพนักเรยีน 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกาย 
    แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมสีมรรถภาพทาง 
   ร่างกายได้มาตรฐาน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงสม 
    ส่วนได้ตามมาตรฐาน 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้ออกก าลงักาย 
   ทุกวันจนเป็นนิสัย 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตวัย 
   เรียนในสถานศึกษาอย่างมีความสุข  
   และสามารถส าเร็จการศึกษาตาม 
   ความคาดหวังของตนเองและ 
   สถานศึกษาได ้
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ 
   ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุขและอยูใ่น 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 3,246คน 
 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจติทีด่ี 
ร้อยละ 92 

 
1 

2. โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น าหลักการ 
   ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน   
   การด าเนินชีวิต 
2. เพื่อให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
   ได้ใช้เงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
   การศึกษาเล่าเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 3,246คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเขา้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 87 

2, 3, 4, 6, 15 



๔๑ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญ  
   งอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
   สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ 
   ประหยัดพลังงานและรู้จักการใช้  
   พลังงานทางเลือก 
5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความ 
   เสียสละและเข้าใจในหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

  

3. โครงการ 
ส่งเสริมอัตลักษณ ์
นักเรียนมาตร 
การส่งเสริม 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มคีุณธรรม 
    และค่านิยมที่พึงประสงค ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเมตตา 
   กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ  
   ส่วนรวม 
3. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีประสบการณ์ตรง 
   จากการท ากิจกรรมสรา้งสรรคต์่างๆ 
  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 3,246คน 
 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนร้อยละ 100 

 
13,14 

4.โครงการส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความ
เป็นไทยและภมูิใจ
ในสถาบัน 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มคีุณธรรม 
   และค่านิยมอันพึงประสงค ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเมตตา 
   กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ 
   เพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ประหยัด  
   กตัญญู ซื่อสัตยป์ฏิบัตตินเป็นเยาวชน 
   ที่ดี และมีจิตอาสา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 3,246คน 
 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเขา้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาร้อยละ 87 
  

2 

5. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล 
    ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตาม 
    สภาพปัญหา 
2. เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
    มีส่วนร่วมในการดูช่วยเหลือ 
    นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษา 
2. นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ไดร้บัคู่มือ
นักเรียน  ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนปฏิบัตตินได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีวุฒิทางอารมณ์ที่สูงข้ึน  

2 

6. โครงการล้อมรั้ว                
ด้วยรัก 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านสารเสพตดิ  
    เพศศึกษา ทักษะชีวิต แก่นักเรียน 
    ระดับชั้น ม.1 – ม.6 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและภมูคิุ้มกัน 
   ให้กับนักเรียนและร่วมกันด าเนนิการ 
   ปูองกันการแพร่ระบาดของสารเสพ 
   ติดและพติกรรมเสีย่งด้านชู้สาวและ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 3,246คน มีความรู้ 
ความเข้มแข็ง และภูมิคุม้กันด้านสาร
เสพติด เพศศึกษา ทักษะชีวิต 
 
 

2 



๔๒ 
 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

 การทะเลาะวิวาท 
3. เพื่อลดจ านวนนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 
    ด้านสารเสพติด ปญัหาชู้สาว และ 
    การทะเลาะวิวาท 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เปน็ 
    ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี
ความเข้มแข็ง และภูมิคุม้กัน ด้านสาร
เสพติด ปญัหาชู้สาว ร้อยละ 95   

 

 
 กลยุทธ์ที ่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ    

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
  

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1. โครงการ
สร้างสรรคผ์ลงานสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 
    ประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด 
    สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเกี่ยวกบั     
    ประชาคมอาเซียน 
 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน มี 
    ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. นักเรียนจ านวน 3,246 คน  
    มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ี  
    เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ 
    ประชาคมอาเซียนร้อยละ 82 
2. นักเรียนสามารถผลิตผลงานท่ีเกี่ยว 
    กับประชาคมอาเซียนได้ร้อยละ 80 

3, 4, 5, 6  
และ 

ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
 

2. โครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่านและ
การด าเนินงาน
ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรกัการ 
    อ่าน แสดงความรู้ด้วยตนเอง จาก 
    ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อตา่ง ๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอา่น   
    การเขียน การวิเคราะห์ สามารถ ตั้ง   
    ค าถามเพื่อค้นหาความรูเ้พิ่มเตมิได ้
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน  
    คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม 
    เกณฑ ์

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน มีนิสัย 
    รักการอ่าน 
2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านการอา่น  
    คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไป 
    ตามเกณฑ ์
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านร้อยละ 82  
2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านการอา่น  
    คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไป 
    ตามเกณฑร์้อยละ 67 

3, 4, 5, 6 

 
 
 



๔๓ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

3. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการคิดและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ 
    คิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คดิ 
    ไตร่ตรอง และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อ 
    การเรียน 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได ้
    แสดงออกตามหลักการจัดการเรียน 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค ์
    และสร้างสรรคผ์ลงานทางด้าน 
    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน มีทักษะ 
    การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
    คิดไตร่ตรอง และคดิอย่างม ี
    วิจารณญาณ 
2. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  
    มีความคิดสร้างสรรค ์
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน 
    ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
    คณิตศาสตร ์
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์ คิดไตรต่รอง และ 
    คิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 82 
2. นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค์และ   
    สร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 
    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
    ร้อยละ 82 

4 

4. โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพและ
ความสามารถดา้น
วิชาการ กิจกรรม 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และทักษะอาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ ์
    ตรงเกิดความภมูิใจและมั่นใจใน  
    ศักยภาพของตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีโอกาส 
    แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 
    ในด้านวิชาการ  ภาษา กิจกรรม   
    ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คนไดร้ับ 
    ประสบการณ์ตรง เกิดความภมูิใจ 
    และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออกซึง่ 
    ความรู้ ความสามารถในด้านวชิาการ  
    ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรง เกิด 
    ความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพ 
    ของตนเอง ร้อยละ 82 
2. นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออกซึง่ 
    ความรู้ ความสามารถในด้าน   
    วิชาการ ภาษา กิจกรรม ศิลปะ  
    ดนตรี กีฬา ร้อยละ 82 

2 - 6  
14 – 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

5. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการจัดการ 
    เรียนการสอน 
2. เพื่อจัดซ้ือ จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้ 
    เพียงพอส าหรับการพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้สื่อ 
    เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่าง  
    ต่อเนื่อง 
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหาร 
    อากาศบ ารุงในปีการศึกษา 2558  
    ให้สูงขึ้น 

ด้านปริมาณ 
1. ครู จ านวน 165  คน มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีจ าเป็น 
   ในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียน จ านวน 3,246 คน สามารถ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
   ในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น 
ด้านคณุภาพ 
1. ครูมีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการจัดการ 
    เรียนการสอน ร้อยละ 67 
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
   เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร้อยละ 82 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม 
   สาระของนักเรียนโรงเรียนดอนเมือง 
   ทหารอากาศบ ารุงเป็นไปตามเกณฑ์  
   ในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น 

2 - 6  
14 – 15 

6. โครงการส่งเสริม 
การใฝุรู้ใฝุเรียนและ 
การสร้างงานสร้าง
อาชีพ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
    ด้านวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 
    และมีความสุข 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ 
    ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น าหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
    การด าเนินชีวิต 
5. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น   
    ประโยชน์ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน ใช้เวลา 
    ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้านคณุภาพ 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
    ร้อยละ 72 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่  
   ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ร้อยละ 72 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
    ประโยชน์ ร้อยละ 82 

2-6  
14 – 15 

7. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียน 
    การสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
    แกนกลาง พ.ศ.2551  
2. เพื่อตรวจสอบหลักสูตรให้เกิดความ 
    เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้ 
    ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้อง 

ด้านปริมาณ 
1. ครู 165 คน มีการจัดการเรียนการ   
    สอนตามหลักสูตรการศึกษา 
    แกนกลาง พ.ศ.2551 และหลักสูตร 
    มาตรฐานสากล 
ด้านคณุภาพ 
1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตาม 
    หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง 
    พ.ศ. 2551  ร้อยละ 82 
2. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
    ร้อยละ 80 
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๔๕ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

8. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
   สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
   ให้นักเรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู ้
   ด้วยตนเอง 

ด้านปริมาณ 
1. ครผูู้สอน จ านวน 165  คน มกีาร 
    จัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน 
    มาตรฐานสากล 
2. นักเรียน จ านวน 3,246 คน  
    สามารถค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน 
  สู่โรงเรยีนมาตรฐานสากลร้อยละ 100 
2. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู ้
    ด้วยตนเองร้อยละ 100 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1. โครงการพัฒนา
ครูสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรเรียนรู้เรือ่งภูมิ 
    ปัญญาไทย 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูในการรับ 
    การประเมินภายนอก 
3. เพื่อให้ครูมีความรูเ้รื่องอาเซียนศึกษา 
    เพื่อการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากร จ านวน 40 คน  
    อบรมเรื่องระเบยีบแถว 
2. ครูและบุคลากร จ านวน 20 คน  
    อบรมภูมิปัญญาไทย                           
    (นวดแผนโบราณ) 
3. ครูและบุคลากร จ านวน 165 คน  
    อบรมเพิ่มพูนความรู้ในการรับการ 
    ประเมินภายนอกและความรูสู้ ่
    อาเซียนเพื่อการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรมีความรู้เรื่อง 
    ระเบียบแถวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 
2. ครูและบุคลากรมีความรู้เรื่องภมูิ 
    ปัญญาไทย (นวดแผนโบราณ)  
    เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3. ครูและบุคลากรเพิ่มพูนความรูใ้น 
    การรับการประเมินภายนอกและ 
    ความรู้สู่อาเซียนเพื่อการเรียน                 
    การสอน ร้อยละ 90 

7, 10 

 
 



๔๖ 
 

กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสรมิสรา้ง 
    ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรยีนกับ 
    ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม 
    ของโรงเรียน 
3. เพื่อจัดซื้อจดัหาสื่อเทคโนโลยีให้ 
    เพียงพอส าหรับการพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
4. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงาน 
    พอเพียง 
5. เพื่อบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องมือให้    
    มีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู  
    และบุคลากรในโรงเรยีนเพื่อใหก้าร 
    ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรม ี
    ประสิทธิภาพสูงสุด 
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
    ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศกึษา  
    เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรใน 
    สถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีความรู ้
    และความสุขมากยิ่งข้ึน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน จ านวน 3,246 คน 
2. ครูและบุคลากร จ านวน 165 คน 
3. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
ด้านคุณภาพ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 5 กลุ่ม  
    มีเพียงพอ ร้อยละ 100 

8 – 11 
และด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

2. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้อาคารสถานท่ี และ
สิ่งแวดล้อมภายในบรเิวณโรงเรยีนมี
ความสะอาด สวยงาม ปลอดภยั 
  และเพียงพอ 

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 
   ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม  
   ปลอดภัย และเพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม                  
   ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม     
   ปลอดภัย เพียงพอ และมีบรรยากาศ              
   ที่เอื้อต่อ  การเรียนรู ้

11, 13 

4. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. เพื่อติดตามงานการจัด การศึกษา 
   ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพ 
   การศึกษา 
2. เพื่อกระตุ้นให้ผูร้ับผดิชอบงานต่าง ๆ  
   ภายในโรงเรียนด าเนินงานตามแผนที่ 
   วางไว้ 
3. เพื่อจัดท ารายงานการประเมินผล 
    คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีน 

ด้านปริมาณ 
1. ประชุมแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
    การประกันคุณภาพและเตรียมความ 
    พร้อม 1 ครั้ง 
2. ประเมินผลคณุภาพการศึกษาภายใน 
    โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. คณะครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ  
   ได้พัฒนางานตามจุดทีต่้องพัฒนาของ 
   ตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 
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๔๗ 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
  

โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศกึษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1. โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการวิจัย 

1. เพื่อให้ครสูามารถท างานวิจัยในช้ัน 
    เรียนได้  
2. เพื่อให้ครไูด้ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
    การจัดการเรียนการสอน 

ด้านปริมาณ  
1. ครู 1 คน ผลติงานวิจัย 1 งาน 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูและโรงเรียนมีงานวิจัยเพื่อ 
    พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ 
    ร้อยละ 85 

7 
 

2. โครงการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรยีนการสอน 

1. เพื่อให้ครสูามารถผลิตสื่อการเรียน 
    การสอน 
2. เพื่อให้ครไูด้ใช้งานวิจัยเพื่อ 
    พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
 

ด้านปริมาณ  
1.  ครู 1 คน ผลติสื่อการสอนอยา่งน้อย  
     1 ช้ิน 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูและโรงเรียนมีสื่อการเรยีน 
    การสอนที่มีคุณภาพร้อยละ 85 

7 
 

  



๔๘ 
 

 
 
 
 
 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาจ าแนกตามรายภาคเรียน 
 

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ภาคเรียนที่ ๑   
 

 กลยุทธ์ที ่๑  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและสุขภาพ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ     
นักเรียน จ านวน 3,256 คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจติทีด่ี มี
สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาร้อยละ 92 

นักเรียนร้อยละ 95  มสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดีมสีุนทรียภาพ
และลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตรี 
กีฬาในเกณฑ์ที่ก าหนด 

1 

2. โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ    
นักเรียนจ านวน 3,256 คน 
ด้านคุณภาพ    
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 87 

นักเรียนร้อยละ 96  ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2, 3, 4, 6, 15 

3. โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์นักเรียน 

ด้านปริมาณ   
นักเรียนจ านวน 3,256 คน 
ด้านคุณภาพ    
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียน ร้อยละ 87 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
คุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของ
นักเรียน 

14 

4. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความเป็น
ไทยและภูมิใจใน
สถาบัน 

ด้านปริมาณ   
นักเรียนจ านวน 3,256 คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรม 
จริยธรรมคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ 90 

นักเรียนร้อยละ 94 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

2 

ตอนที ่3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๙ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ    
1. นักเรียนจ านวน 3,256 คน ได้รับ   
    การดูแลช่วยเหลือ   
2. นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ไดร้บัคู่มือ   
    นักเรียน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ    
1. นักเรียนปฏิบัตตินได้ถูกต้องตาม 
    ระเบียบของโรงเรยีน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีวุฒิทางอารมณ์ที่สูงข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  มีความเข้มแข็ง มีภมู ิ
คุ้มกันต่อสารเสพติด  และภัย
สังคมต่าง ๆ และมีวุฒิภาวะทาง
สังคมสูงขึ้น 

2 

 
       กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่านและ
การด าเนินงาน
ห้องสมุด 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,256 คน มีนิสัยรัก 
    การอ่าน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด 
   วิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นร้อยละ 82  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน  
    คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม 
    เกณฑ์ร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัย รักการ
อ่านและมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอา่น 
คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 

3, 4, 5, 6 

2. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการคิดและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,256 คน มีทักษะ 
    การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด   
    ไตร่ตรอง และคิด อย่างมีวิจารณญาณ 
2. นักเรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก   
    มีความคิดสร้างสรรค์ 
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
    ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และคิด 
    อย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 72 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ 
   สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร ์
   และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 72 

นักเรียนร้อยละ 97  มี
ความสามารถ ด้านทักษะการคิด 
ในการเรียนรู้และในชีวิต 
ประจ าวัน 
 

4 



๕๐ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพและความ 
สามารถด้านวิชาการ 
กิจกรรม ศลิปะ ดนตรี 
กีฬาและทักษะอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,256 คนไดร้ับ 
    ประสบการณ์ตรง เกิดความภมูิใจ 
    และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออกซึง่ 
    ความรู้ ความสามารถในด้านวชิาการ  
    ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
    และทักษะอาชีพ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรง  
    เกิดความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพ   
    ของตนเอง ร้อยละ 82 
2. นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงออกซึง่ 
    ความรู้ ความสามารถในด้านวชิาการ  
    ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
    ร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 96 ไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เกดิความภูมิใจ 
และมั่นใจในศักยภาพของตนเองมี
โอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ 
ความสามารถในด้านวิชาการ  
ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และทักษะอาชีพ 
 
 

2 - 6  
14 – 15 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครู จ านวน 170 คน มีการพัฒนา 
    สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีจ่ าเป็น 
    ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. นักเรียน จ านวน 3,246 คน  
    สามารถใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ 
    การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
    ในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีการพัฒนาสื่อนวตักรรมและ 
    เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการจัด 
    การเรียนการสอน ร้อยละ 67 
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
    เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
    ร้อยละ 82 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม 
    สาระของนักเรียนโรงเรยีนดอนเมือง 
    ทหารอากาศบ ารุง  เป็นไปตาม 
    เกณฑ์ ในปีการศึกษา 2558  สูงขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มี 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปี   
    การศึกษา 2558 สูงขึ้น  และ 
    สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการ 
    เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีความ  
    เป็นเลิศทางด้านวิชาการ  และ  
    สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
    ประจ าวัน  และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ 
    ได้อย่างมีความสุข 

2 - 6  
14 – 15 

 
 
 



๕๑ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการส่งเสรมิ
การใฝุรู้ใฝุเรยีนและ 
การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,256 คน ใช้เวลา   
   ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ    
    ร้อยละ 72 
2. นักเรียนสามารถน าความรูไ้ป    
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ 
    อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
    ร้อยละ 72 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
    ประโยชน์ ร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์สามารถน า
ความรู้ไป   ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  
 

2 - 6  
14 – 15 

6. โครงการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ครู 170 คน มีการจัดการเรียนการ       
   สอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง  
   พ.ศ.2551 และหลักสูตร 
   มาตรฐานสากล 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีการจดัการเรียนการสอนตาม   
   หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง                         
    พ.ศ. 2551 ร้อยละ  82 
2. มีการจัดการนเิทศการเรียนการสอน 
    ร้อยละ 80 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
   และหลักสูตรท้องถิ่นที่มีการ 
   พัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100  มีการจดัการ 
   เรียนการสอนตามหลักสตูร 
   แกนกลาง พ.ศ. 2551 
   และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3. มีการนิเทศการจดัการเรียน 
   การสอน ตลอดปีการศึกษา 
   2558 อย่างสม่ าเสมอ    
4. ครูมีการประเมินและปรับปรุง 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
   ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

 

       กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาครู
สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูจ านวน 170  คน ได้รับการ 
   พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการ 
   ดูแลนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
   การศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาให้มี 
   ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 

1. ครูมีความมุ่งมั่นในการสอน   
    และพัฒนาตนเองเพื่อการ 
    จัดการเรียนการสอนที่เน้น   
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100   
   เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครู  
   ทักษะการคิคสร้างสรรค์เชิงบวก   
   และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 
   และสมรรถนะตามมาตรฐาน   
   วิชาชีพ 

7 , 10 



๕๒ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 2. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมและ 
   น าความรู้มาใช้พัฒนางาน ได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพและมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของครูมีแผนการ จดัการ 
    เรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน เป็นส าคญัตรง 
    ตามมาตรฐานและเทียบเคยีง 
    มาตรฐานสากล 

3. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100   
   น าความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรม 
   ไปใช้ในการพัฒนางานและ 
   พัฒนาตนเองได้อย่างมี  
   ประสิทธิภาพและมีวิทยฐานะ  
   สูงขึ้น 
4. ครูร้อยละ 100 มีแผนการ   
   จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผูเ้รียนเป็น 
   ส าคัญ สามารถจัดการเรียน 
   การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู ่
  การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล       
   และจัดการเรียนการ สอนตาม 
   หลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดย
เน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน จ านวน 3,256 คน 
2. ครูและบุคลากร จ านวน 170  คน 
3. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
ด้านคุณภาพ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม  
   มีเพียงพอ ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนมีการบรหิารจดัการศกึษา 
   บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที ่
   ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพมรีะดับ 
   คุณภาพ   อยู่ในระดับด ี
3. ร้อยละของครู นักเรยีน ผู้ปกครอง   
    ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความ 
    พึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 
    อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนบรหิารจดัการศึกษา     
   โดยมีบุคลากร และวัสดุ   
   อุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการ 
   สอนได้อย่างพอเพียงและม ี
   คุณภาพ 
2. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจดั 
   การศึกษาท่ีบรรลตุามมาตรฐาน 
  ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากร นักเรียน   
   ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยว 
   ข้อง ร้อยละ 100  มีความพึง  
   พอใจต่อการบริหารจดั 
   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

8 – 11, 
15 

2. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 
    ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม  
    ปลอดภัย และเพียงพอ 
 
 

โรงเรียนเป็นสถาบันแห่งความรม่
รื่นและปลอดภัย โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ีที่เหมาะสมต่อการจดั
การศึกษา  จากการร่วมมือ ร่วมใจ
ของคณะครูนักเรียน  ท่ีมุ่งพัฒนา    

11, 13 



๕๓ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ด้านคุณภาพ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม   
    ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม  
    ปลอดภัย เพียงพอ และมีบรรยากาศ 
    ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

อัตลักษณ์ของนักเรยีน  จนบรรลุสู่
เอกลักษณ์  ด้านสถานศึกษา คือ  
เป็นสถาบันแห่งความร่มรื่นและ
ปลอดภัย 

 

4. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ประชุมแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
    การประกันคุณภาพและเตรียม 
    ความพร้อม 1 ครั้ง 
2. ประเมินผลคณุภาพการศึกษาภายใน 
    โรงเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. คณะครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ  
    ได้พัฒนางานตามจุดที่ต้องพัฒนา 
    ของตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 

โรงเรียนสามารถด าเนินการไดต้าม
หลักการประกันคณุภาพการศึกษา
อย่างมี คุณภาพ 

12 

 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
ที่เน้นการวิจัย 

ด้านปริมาณ  
1. ครู 1 คน ผลติงานวิจัย 1 งาน 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูและโรงเรียนมีงานวิจัยเพื่อ  
   พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ     
  ร้อยละ 85 
  

ครูมีผลงานวิจัยทุกคนและใช้ใน
การพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนครูร้อยละ 100  มีงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

7 
 

2. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรยีนการสอน 

ด้านปริมาณ  
1.  ครู 1 คน ผลติสื่อการสอนอยา่งน้อย  
    1 ช้ิน 
ด้านคุณภาพ 
1.  ครูร้อยละ 95  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามา 
    พัฒนา การจัดการเรยีนการสอน 

ครูมีสื่อการสอนทีผ่ลติและใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

7 
 

 
 
 



๕๔ 
 

ภาคเรียนที่ 2   
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและสุขภาพ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ     
นักเรียน จ านวน 3,246 คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจติทีด่ี มี
สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาร้อยละ 92 

นักเรียนร้อยละ 95   เข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจติที่
ดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัย
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

1 

2. โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ    
นักเรียนจ านวน 3,246 คน 
ด้านคุณภาพ    
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 87 

นักเรียนร้อยละ 96 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2, 3, 4, 6, 15 

3. โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์นักเรียน 

ด้านปริมาณ   
นักเรียนจ านวน 3,246 คน 
ด้านคุณภาพ    
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียน ร้อยละ 87 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
คุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของ
นักเรียน 

14 

4. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความเป็น
ไทยและภูมิใจใน
สถาบัน 

ด้านปริมาณ   
นักเรียนจ านวน 3,246 คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรม 
จริยธรรมคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ 90 

นักเรียนร้อยละ 94 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

2 

5. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ    
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน ได้รับ   
    การดูแลช่วยเหลือ   
2. นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ไดร้บัคู่มือ   
    นักเรียน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ    
1. นักเรียนปฏิบัตตินได้ถูกต้องตาม 
    ระเบียบของโรงเรยีน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีวุฒิทางอารมณ์ที่สูงข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  มีความเข้มแข็ง มีภมู ิ
คุ้มกันต่อสารเสพติด  และภัย
สังคมต่าง ๆ และมีวุฒิภาวะทาง
สังคมสูงขึ้น 

2 

 



๕๕ 
 

       กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่านและ
การด าเนินงาน
ห้องสมุด 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน มีนิสัยรัก 
    การอ่าน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด 
   วิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นร้อยละ 82  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน  
    คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม 
    เกณฑ์ร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัย รักการ
อ่านและมผีลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ ์
 

3, 4, 5, 6 

2. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการคิดและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน มีทักษะ   
    การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด 
   ไตร่ตรอง และคิด อย่างมีวิจารณญาณ 
2. นักเรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก   
    มีความคิดสร้างสรรค์ 
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
    ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และคิด 
    อย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 72 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ 
   สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร ์
   และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 72 

นักเรียนร้อยละ 97  มี
ความสามารถ ด้านทักษะการคิด 
ในการเรียนรู้และในชีวิต 
ประจ าวัน 
 

4 

3. โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพและความ 
สามารถด้านวิชาการ 
กิจกรรม ศลิปะ ดนตรี 
กีฬาและทักษะอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คนได้รับ 
    ประสบการณ์ตรง เกิดความภูมิใจ 
    และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึง 
    ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ  
    ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
    และทักษะอาชพี 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  
    เกิดความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพ   
    ของตนเอง ร้อยละ 82 
2. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความรู้   
   ความสามารถในด้านวิชาการ ภาษา    
   กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 96 ไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เกดิความภูมิใจ 
และมั่นใจในศักยภาพของตนเองมี
โอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ 
ความสามารถในด้านวิชาการ  
ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และทักษะอาชีพ 
 

2 - 6  
14 – 15 



๕๖ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครู จ านวน 165 คน มีการพัฒนา 
    สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีจ่ าเป็น 
    ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. นักเรียน จ านวน 3,246 คน  
    สามารถใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ 
    การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
    ในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีการพัฒนาสื่อนวตักรรมและ 
    เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการจัด 
    การเรียนการสอน ร้อยละ 67 
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
    เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
    ร้อยละ 82 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม 
    สาระของนักเรียนโรงเรยีนดอนเมือง 
    ทหารอากาศบ ารุง  เป็นไปตาม 
    เกณฑ์ ในปีการศึกษา 2558  สูงขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มี 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปี   
    การศึกษา 2558 สูงขึ้น  และ 
    สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการ 
    เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีความ  
    เป็นเลิศทางด้านวิชาการ  และ  
    สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
    ประจ าวัน  และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ 
    ได้อย่างมีความสุข 

2 - 6  
14 – 15 

5. โครงการส่งเสรมิ
การใฝุรู้ใฝุเรยีนและ 
การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนจ านวน 3,246 คน ใช้เวลา   
   ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ    
    ร้อยละ 72 
2. นักเรียนสามารถน าความรูไ้ป    
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ 
    อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
    ร้อยละ 72 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
    ประโยชน์ ร้อยละ 82 

นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์สามารถน า
ความรู้ไป   ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  
 

2 - 6  
14 – 15 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

6. โครงการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ครู 165 คน มีการจัดการเรียนการ       
   สอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง  
   พ.ศ.2551 และหลักสูตร 
   มาตรฐานสากล 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีการจดัการเรียนการสอนตาม   
   หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง                         
    พ.ศ. 2551 ร้อยละ 82 
2. มีการจัดการนเิทศการเรียนการสอน 
    ร้อยละ 80 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
   และหลักสูตรท้องถิ่นที่มีการ 
   พัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100  มีการจดัการ 
   เรียนการสอนตามหลักสตูร 
   แกนกลาง พ.ศ. 2551 
   และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3. มีการนิเทศการจดัการเรียน 
   การสอน ตลอดปีการศึกษา 
   2558 อย่างสม่ าเสมอ    
4. ครูมีการประเมินและปรับปรุง 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
   ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

 
       กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาครู
สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูจ านวน 165  คน ได้รับการ 
   พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการ 
   ดูแลนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
   การศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาให้มี 
   ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมและ 
   น าความรู้มาใช้พัฒนางาน ได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพและมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของครูมีแผนการ จดัการ 
    เรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน เป็นส าคญัตรง 
    ตามมาตรฐานและเทียบเคยีง 
    มาตรฐานสากล 

1. ครูมีความมุ่งมั่นในการสอน และ 
    พัฒนาตนเองเพื่อการจัดการเรียน 
    การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100   
   เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครู ทักษะ 
   การคิคสร้างสรรค์เชิงบวก และ 
   พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและ 
   สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100   
   น าความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรม 
   ไปใช้ในการพัฒนางานและ 
   พัฒนาตนเองได้อย่างมี  
   ประสิทธิภาพและมีวิทยฐานะ  
   สูงขึ้น 
4. ครูร้อยละ 100 มีแผนการ   
   จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผูเ้รียนเป็น 
   ส าคัญ สามารถจัดการเรียน 
   การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู ่
  การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล       
   และจัดการเรียนการ สอนตาม 
   หลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 
 

7 , 10 



๕๘ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดย
เน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน จ านวน 3,246 คน 
2. ครูและบุคลากร จ านวน 165  คน 
3. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
ด้านคุณภาพ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม  
   มีเพียงพอ ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนมีการบรหิารจดัการศกึษา 
   บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที ่
   ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพมรีะดับ 
   คุณภาพ   อยู่ในระดับด ี
3. ร้อยละของครู นักเรยีน ผู้ปกครอง   
    ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความ 
    พึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 
    อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนบรหิารจดัการศึกษา     
   โดยมีบุคลากร และวัสดุ   
   อุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการ 
   สอนได้อย่างพอเพียงและม ี
   คุณภาพ 
2. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจดั 
   การศึกษาท่ีบรรลตุามมาตรฐาน 
  ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากร นักเรียน   
   ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยว 
   ข้อง ร้อยละ 100  มีความพึง  
   พอใจต่อการบริหารจดั 
   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

8 – 11, 
15 

2. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 
    ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม  
    ปลอดภัย และเพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
1. อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม   
    ร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม  
    ปลอดภัย เพียงพอ และมีบรรยากาศ 
    ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

โรงเรียนเป็นสถาบันแห่งความรม่
รื่นและปลอดภัย โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ีที่เหมาะสมต่อการจดั
การศึกษา  จากการร่วมมือ ร่วมใจ
ของคณะครูนักเรียน  ท่ีมุ่งพัฒนา   
อัตลักษณ์ของนักเรยีน  จนบรรลุสู่
เอกลักษณ์  ด้านสถานศึกษา คือ  
เป็นสถาบันแห่งความร่มรื่นและ
ปลอดภัย 

11, 13 

4. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ประชุมแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
    การประกันคุณภาพและเตรียม 
    ความพร้อม 1 ครั้ง 
2. ประเมินผลคณุภาพการศึกษาภายใน 
    โรงเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. คณะครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ  
    ได้พัฒนางานตามจุดที่ต้องพัฒนา 
    ของตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 

โรงเรียนสามารถด าเนินการไดต้าม
หลักการประกันคณุภาพการศึกษา
อย่างมี คุณภาพ 

12 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

 
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
ที่เน้นการวิจัย 

ด้านปริมาณ  
1. ครู 1 คน ผลติงานวิจัย 1 งาน 
ด้านคุณภาพ 
1. ครูและโรงเรียนมีงานวิจัยเพื่อ  
   พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ     
  ร้อยละ 85 
  

ครูมีผลงานวิจัยทุกคนและใช้ใน
การพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนครูร้อยละ 100  มีงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

7 
 

2. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรยีนการสอน 

ด้านปริมาณ  
1.  ครู 1 คน ผลติสื่อการสอนอยา่งน้อย  
    1 ช้ิน 
ด้านคุณภาพ 
1.  ครูร้อยละ 95  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามา 
    พัฒนา การจัดการเรยีนการสอน 

ครูมีสื่อการสอนทีผ่ลติและใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

7 
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๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ใน 1 รอบปีการศึกษา 2558  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนก าหนด จ านวน 15 มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ซึ่งมีผลส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุนการด าเนินงานประจ าทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วย
รูปแบบต่างๆ  และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ในระดับที่น่า
พึงพอใจ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย  ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้   
 

2.1  สรุประดับคุณภาพและร่องรอยความพยายาม ในการด าเนินงานพัฒนามาตรฐาน 
      และตัวบ่งชี้ 
 

ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ                                

5 โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพและสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจหลัก อนามัยและ 
   การรับบริการเบื้องต้น 
-  กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
-  กิจกรรมอาหารและน้ าสะอาด คุณภาพดี  ปลอดภยัและ 
   เพียงพอ 
-  กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ด.ม. ลีคและการแข่งขัน 
   บาสเกตบอลลีค 
-  กิจกรรมกีฬาภายนอก 
-  กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในเฟื่องฟูาเกมส ์

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน                                  

5 โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพและสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
-  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
-  กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในเฟื่องฟูาเกมส ์

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ 
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที ่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภยั 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ         

5 โครงการล้อมรั้วด้วยรัก 
-  กิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัย ปอูงกันและแก้ไข 
   ยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมวันเอดส์โลก 
-  กิจกรรมวันงดสูบบหุรี่โลก 
-  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-  กิจกรรมความรู้สูเ่พศศึกษา 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-  กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
-  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักความเป็นไทย ภูมิใจสถาบัน 
-  กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแก่นักเรยีน 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
-  กิจกรรม เฟื่องฟูาวิชาการ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น  
 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
-  กิจกรรมโรงเรียนสู่ชุมชน 
-  กิจกรรมค่ายพัฒนาสภานักเรียน 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ 
-  กิจกรรม ส่งนักเรยีนเข้ารบัการอบรมลูกเสือ  
   ยุวกาชาด และร่วมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
โครงการสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสจุริต” 
-  กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
-  ค่ายคณุธรรม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมดา้น 
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป/์กีฬา/ 
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

5 โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิทักษะด้านขับรอ้งเพื่อเข้าร่วมแข่งขันใน 
   ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค 
-  กิจกรรมการพัฒนาและแสดงความสามารถด้าน นาฏศิลป์ 
   ไทยของผู้เรียน 
-  กิจกรรมเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่(วันสุนทรภูร่ าลึก) 
-  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
-  กิจกรรมวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
-  Christmas Celebration 
โครงการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
-  กิจกรรมการจดัการแข่งขันทักษะทัศนศิลป ์
-  กิจกรรมส่งเสรมิทักษะด้านนาฏศิลป์ร่วมสมยั 
-  กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากลสูมาตรฐานสากล 
-  กิจกรรมลานอนรุักษ์วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ขับร้องฯ 
โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพและสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟูาเกมส ์
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
-  กิจกรรมส่งเสรมิทักษะเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนศิลปะ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพด้านทศันศิลป์เพื่อก้าวแรกของ 
   สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑ ดีเย่ียม  
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๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ โดย

ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของโรงเรียน และจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 
โดยก าหนดแผนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  และได้ด าเนินการตามแผนกิจกรรม/โครงการ          
ที่ก าหนด กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายนอกกีฬาภายใน กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจหลักอนามัย
และการรับบริการเบื้องต้น กิจกรรมอาหารและน้ าสะอาด คุณภาพดี ปลอดภัย และเพียงพอ กิจกรรมวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก          
สิ่งเสพติด อบายมุข โรค อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ เช่น กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
ปูองกันและแก้ไขยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก               
และกิจกรรมความรู้สู่เพศศึกษาเป็นต้น และมีการส่งเสริมความสนใจของผู้เรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์และการให้เกียรติ ผู้อ่ืน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียน           
สู่ชุมชน กิจกรรมค่ายพัฒนาสภานักเรียน กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ อย่างหลากหลากหลายเป็ นไปตาม
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  มีความม่ันใจในตนเอง สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ สามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน และสามารถน าความรู้ความสามารถทักษะ กระบวนการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประวันได้ 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐาน
กระบวนการ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ดังที่กล่าวมาพบว่า กิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียน

ได้ด าเนินการส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐานที่ก าหนด  นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพ มีการเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่โรงเรียนจัดให้ นักเรียนส่วนใหญ่รู้จัก
ปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด อบายมุข โรค อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ  
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการบ าบัด ในส่วนของกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ พบว่า
นักเรียนได้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ได้รางวัลต่าง ๆ มากมาย จากการด าเนินกิจกรรมได้สรุปผลการพัฒนาผู้เรียน
ในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1) โรงเรียนต้องมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสุนทรียภาพของ
ผู้เรียน 
 2) จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน โดยเปิดกว้างให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมcและเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม  
 3) โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 



๖๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร 

5  
โรงเรียนจัดให้มโีครงการเพื่อพัฒนาผู้เรยีนด้านคณุธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนและมาตรการส่งเสริม 
2) โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความเป็นไทย และภมูิใจในสถาบัน 
3) โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ 
ผู้มีพระคุณ 

5 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง 

5 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๒ ดีเย่ียม  

  

1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เช่น กิจกรรมประกวดมารยาท นักคิดตะลุยอาเซียน ท าบุญตักบาตร ธรรมสัญจร สอบธรรมศึกษา บันทึกการท า
ความดี วันสันติภาพสากล อบรมคุณธรรม จริยธรรม ม .1- ม.6 วาดภาพระบายสีหัวข้อ “ค่านิยมไทย 12 
ประการ” นักออมยอดเยี่ยม ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์              
ค่ายต่างๆ สารานุกรมไทย วันอาเซียน กีฬาสี และรักการอ่าน สานสู่ฝัน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี คือ SMART DM. คนดี คนเก่ง และมีกิจกรรมที่เป็นมาตรการการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนใน
กิจกรรม คนดี ศรีดอนเมือง เป็นกิจกรรมใหญ่คลอบคลุมกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง เสียสละ
ช่วยเหลือสังคมอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมเพชร ดม . ในกิจกรรมนี้สามารถท าให้ผู้เรียนได้ทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ได้เห็นคุณค่าของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ กิจกรรม
เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก การลดกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน การให้ค าปรึกษา
ปัญหาส่วนตัวและสังคมแก่ผู้ เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เปิดบ้านแนะแนวการศึกษา การมอบ
ทุนการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้เรียนดีแต่ยากจน มีการประชุมผู้ปกครองปูองกันแก้ไขปัญหาผู้เรียน ประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมมูลนิธิ และโครงการเกี่ยวกับเพศศึกษาในกิจกรรม รู้ทัน ไม่ท้อง ปูองกันเอดส์ให้
ความรู้ความเข้าใจผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือปูองกันปัญหาต่างๆ ที่โรงเรียนสามารถสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ได้ 
 
2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืนๆอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และประสิทธิภาพที่ดี มีบุคลิกภาพทางกาย วาจาและใจ สามารถ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ซึ่งตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประกวด
มารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 สพม.2   เด็กชายรัชพงศ์             
ทับสมบัติ และเด็กหญิงจณิสตา อุตตาลกาญจนา นักเรียนชั้น ม.3/14 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม



๖๔ 
 

ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โดยมีครูวริศรา กินูน และครูจิราภรณ์ เทพคุ้มกัน เป็นผู้ฝึกซ้อม , นายกนก              
มุสิกพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.4/7 และนางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ได้รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  โดยมีครูณปิติ วงศ์ษา และครูศศิพิมพ์ วรรณกูล เป็นผู้
ฝึกซ้อม  ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมนักออม ยอดเยี่ยม คือ อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งโรงเรียนร่วมมือกับธนาคารออม
สิน ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมการออม ประจ าปีการศึกษา 2558 ในกิจกรรมใฝุเรียนรู้ คือ กิจกรรมเพชร ดม . ผู้เรียนได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 3 คน คือนางสาวนวพร เกตุคง ได้รับทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศฝรั่งเศส นางสาวภัทรศยา นุชพันธุ์ และนางสาวหทัยภัทร 
นวลปลอด ได้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ เมืองอันฮุย กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการพัฒนา
ผู้เรียนในมาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายจัดโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้เรียนนั้น
สามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะกิจกรรม คนดี ศรีดอนเมือง เป็นกิจกรรมที่ดีส่งผลให้ผู้เรียนมีแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง เสียสละ ช่วยเหลือสังคม กตัญญูต่อบิดา มารดา รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นพลเมืองที่ดีสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบสุข
แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักการอ่านคิด 
วิเคราะห์ มีแนวทางให้กับตนเองในอนาคตท้ังสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ เป็นการเสริมแรงให้
ผู้เรียนสร้างคุณงามความดี เป็นขวัญและก าลังใจให้กับครอบครัว เพ่ือน าไปสู่รากฐานที่ดีของประเทศชาติต่อไป
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือลดปัญหาทุกๆด้าน โรงเรียนด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิต
ผู้เรียนที่มีคุณภาพมุ่งสู่สังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรยีนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 

5 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุด 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสปัดาห์ห้องสมดุ 
  -  กิจกรรมรักการอ่านสานสูฝ่ัน 
  -  กิจกรรมแบ่งฝันปันกันอ่าน 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  
เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ        
  - กิจกรรมจัดปูายนิเทศวันส าคัญ 
  - กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิด 
  - กิจกรรมค่าย Giftted / DPDP 
  - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  - กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่วงท านองบทร้อยกรองไทย 
 - กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 - กิจกรรมฝึกแต่งค าประพันธ์และอ่านท านองเสนาะ 

3.3   เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ   
โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรยีนและการสรา้งงานสร้างอาชีพ 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
 

5 โครงการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
 - การแสดงของนักเรียนในวันงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 - การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 - กิจกรรมต้นไม้พูดได ้
 - ผลงานนักเรียนทีไ่ด้รบัรางวัล 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 3 ดีเย่ียม  
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว  ด้วยการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุด  โครงการรักการอ่านสานสู่
ฝัน  จัดสถานที่บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  รณรงค์และ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  โดยจัดท าสมุดบันทึกรักอ่านส าหรับนักเรียนทุกคน  จัดกิจกรรมแบ่งฝันปัน
กันอ่าน  จากการน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกล่องความรู้  และน าหนังสือที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมา
แบ่งปันเพ่ือน  พ่ี น้อง ในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน  โดยให้นักเรียน          
ท าปูายภาษาประจ าชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน  ติดบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะต่าง ๆ  ทุกรายวิชา  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ              
ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน เช่น  การการแต่งค าประพันธ์บทร้อยกรอง  แข่งขันประกวดวาด
ภาพระบายสี  การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  การแข่งขันทักษะเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ   มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  จากการจัดกิกรรมแข่งขันทักษะงานอาชีพ               



๖๖ 
 

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  การแข่งขันด้านอาหาร  การเข้าค่าย Giftted  นักเรียนสามารถ
เลือกวิชาเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง  โดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น  การน าเสนอด้วย Power Point การใช้โปรแกรม E-Book , Photo Shop การแสดงละครเวที                
การอัดเสียงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน  รวมถึงน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองจากการแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ เช่น  การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ    
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง               
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้  และสื่อเทคโนโลยี ในการเรียน การปฏิบัติงาน  นักเรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดของตนจากประสบการณ์ของตนเองได้ และยังส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์      
คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาให้ตนเอง และ
สังคมได้  จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  การจัดการแสดงของนักเรียน ในวันงานกิจกรรมต่าง ๆ           
ที่โรงเรียนจัดขึ้น  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และกระบวนการการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน  เช่น   
ครูมีการพัฒนาตนเองจากการเข้าอบรมวิชาการต่าง ๆ และน าความรู้ที่เข้ารับการอบรมมาพัฒนาและเผยแพร่
โดยใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์  ภายในโรงเรียน   
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาครู  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้เป็น Smart  D.M. โรงเรียนวางแผนที่จะน านักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                  อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ   
 - กิจกรรม  ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและทักษะงานอาชีพ  
 - การแข่งขันภายในโรงเรียนด้านทัศนศิลป์   
 - กิจกรรม IT Champions  งานช่างพื้นฐาน   
 - กิจกรรมโลกกว้างทางอาชีพ   
โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 - กิจกรรมสานฝันลูก ดม. สู่ดวงดาว  วันวิทยาศาสตร์   
 - กิจกรรมสมองกลยอดคนไอที   
 - กิจกรรมวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
 - กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  ประกวดวาดภาพ  
 - กิจกรรมวันอาเซียน   
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุด 
 - กิจกรรมยุวบรรณารักษ์   
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ทักษะการคิดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
 - กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ฝัน   
 - กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน   
 - กิจกรรมเปิดบ้าน ดม. ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน     
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่   
 - กิจกรรมอาหารและวัฒนธรรมอังกฤษ  จีน  ญี่ปุุน   
 - กิจกรรม  ART MUSIC DANSE Talent nuring camp  
  - การประกวดวาดภาพ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

- กิจกรรมเพชรดอนเมือง 
- กิจกรรมเฟื่องฟูาวิชาการ 
- กิจกรรม Golden Brain   
- ค่ายคณิตศาสตร์สร้างสรรค์   ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

5 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล
ประกอบ 

5 

4.4 มีความคิดริเริ่ม  และสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 4 ดีเย่ียม  

 
  
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งการจัดโครงการที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และมีการบูรณาการให้เหมาะสม
กับทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนได้จัดโครงการที่เป็นทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและทักษะงานอาชีพ  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมดนตรี
สร้างสุข  การแข่งขันภายในโรงเรียนด้านทัศนศิลป์  กิจกรรม IT Champions งานช่างพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเอง  เช่น  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  



๖๘ 
 

กิจกรรม Golden Brain จีน  ญี่ปุุนและฝรั่งเศส  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักน าเสนอ
วิธีคิด  เช่น การจัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์  การประกวดการจัดปูานนิเทศวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดวาดภาพในหัวข้อต่างๆ และทางโรงเรียนยังได้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน
ทางด้านทักษะการคิด ทางโรงเรียนจึงได้มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เช่น            
การคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ การคัดเลือกหาเพชร
ดอนเมืองเพ่ือเข้าแข่งขันงานวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังค านึงและตระหนักให้ผู้ เรียน
รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยจัดโครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน           
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Clarinet Workshop โดยบริษัทสยามดนตรี (YAMAHA) นอกจากนี้ได้มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกมากมาย เช่น ให้ผู้เรียน
ร่วมกันจัดปูานนิเทศวันส าคัญต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

 

๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เพ่ิมเติมท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ  
ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนได้รู้จักกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบก่อนที่ จะ
น าเสนอความคิดนั้นออกมา เช่น การประกวดแข่งขันประดิษฐ์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานและเป็นแรงผลักดันในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน  จากการจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน  ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์  ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E–Book) ผู้เรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65  ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ละครเรื่องสั้น ( Skit ) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยไทย
บริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ ดอนเมืองสดใสห่างไกลยาเสพติด  
โดยส านักงานเขตดอนเมือง  ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
อธิบายที่มาของความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถน าเสนอผลงานของตนเองในระดับดี  และผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สรุปโรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมและส่งเสริม
การเรียนการสอนตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่  4  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณในการคิดแก้ปัญหา มีการ
ติดตามการสอนของครูอย่างเป็นระบบ มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิด การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์
ผลงานในด้านต่างๆ เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะ 

กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์            
4 

แบบรายงานผลการวดัและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ์  

5 
แบบรายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม 
หลักสตูร 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด   วิเคราะห์  
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5 
แบบรายงานผลการประเมินการอา่น  คิดวิเคราะห์และเขียน 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไป              
ตามเกณฑ์  

5 
ผลการทดสอบระดบัชาติของสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ  (O-NET) 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ 5 ดีเยี่ยม  

 

1. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีค่า GPA เท่ากับ 2 การติด 0,ร,มส               

ร้อยละ 1 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยการแก้ปัญหาทักษะชีวิต  และ
การใช้เทคโนโลยีแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน การจัดการเรียนรู้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้โดย
ท าโครงงาน เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานศิลปะสร้างสรรค์  โครงงานวิชาการ
พ้ืนฐานอาชีพ มีกิจกรรมส่งเสริม สมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ด้านดังกล่าว อย่างหลากหลาย กิจกรรมในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม 
 

๒. ผลการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงานท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จาก การ
วัดผลประเมินผลในโรงเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้คือมีค่า GPA เฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2556 – 2558 
ของ ม.3  เท่ากับ  2.72, 2.84, 3.08 และ ม.6 เท่ากับ  3.55, 3.16, 3.16 ตามล าดับ GPA ของโรงเรียน 
เท่ากับ 2.76,2.83,3.18 ผลการประเมินจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับ ม.3 และ ม.6  ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – 2558 ปรากฏดังตารางในล าดับต่อไป 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  ด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ทุกโครงการตรงตามเวลา และ

งบประมาณท่ีก าหนด 
2.  จัดบุคลากรครูสอนตรงตามความสามารถ   ครูมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพและ ตั้งใจท างานมี

ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่มีความอดทน เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ ใฝุเรียนใฝุรู้อยู่
เสมอ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุงบประมาณอย่างพอเพียง 
4.  มีการบูรณาการกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดนอกเวลาเรียน เช่น ใน ช่วงเดือนใดที่มี 

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใกล้กันควรจัดร่วมกันเพ่ือไม่ให้เบียดเบียนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ ครูและนักเรียนจะได้มีเวลาเรียนและสอนเต็มที่ 
          5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญในการสอบ 



๗๐ 
 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                   อาชีพสุจริต 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน

ส าเรจ็ 
5 

รายงานผลการปฎิบัติงานตามกระบวนการท างาน PDCA 
โดยระบุใน 
-โครงการส่งเสรมิทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-โครงการส่งเสรมิการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน ทักษะการคิดและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-โครงการส่งเสรมิศักยภาพและความสามารถด้าน 
วิชาการ 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
-โครงการส่งเสรมิการใฝุรู้ใฝเุรียนและการสรา้งงาน 
สร้างอาชีพ 
-โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
อันพึ่งประสงค์รักความเป็นไทยภมูิใจในสถาบันใน 
โครงการที่กลา่วมาข้างต้น ได้มรี่องรอยการ 
ปฎิบัติงาน  อาทิเช่น ช้ินงาน แฟูมสะสมงานและ 
รางวัลที่ไดร้ับ 
 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

5 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 5 
6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 

 

 

๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักการมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
โดยระบุในหลักสูตรสถานศึกษา แผนการปฎิบัติการประจ าปี โครงการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมแข่งขันทักษะงานอาชีพ  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมนิทรรศการตามรอยพ่อ
แบบพอเพียง รูปแบบการด าเนินงานจัดมุมนิทรรศการตามรอยพ่อแบบพอเพียง แบบจ าลองเกษตรทฤษฏีใหม่         
จัดปูายนิเทศให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงหนังสือ POP-UP เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมผลิตพืช
เพ่ือสร้างรายได้ ปลูกพืชไม่ใช่ดิน เพาะเห็ดจัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายจ่าย  กิจกรรมสร้างสรรค์อุปกรณ์การเรียนรู้
ด้านกีฬา 1 ห้องเรียนต่อ 1 อุปกรณ์ และกิจกรรมเติมปัญญาแด่น้องผู้ด้อยโอกาสเฉลิมราชองค์ภูมินทร์  
โครงการสร้างสรรค์ผลงานประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรม Ascan+3 ตามสาย กิจกรรมตอบ
ปัญหาอาเซียน กิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ กิจกรรมทูตน้อยอาเซียนละกิจกรรม
AscanDay  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทักษะการคิดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ฝัน กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
สัปดาห์ห้องสมุด  โครงการส่งเสริมศัพยภาพและความสามารถทางวิชาการ  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมดนตรี
สร้างสุข กิจกรรมการแข่งขันภานในโรงเรียนด้านทัศนศิลป์ กิจกรรม IT Champions กิจกรรม IT Classroom 
กิจกรรมโลกกว้างทางอาชีพ กิจกรรมงานเกษตร กิจกรรมดอนเมืองMusic Awards ครั้งที่3 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีศิลป์ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุุน กิจกรรมงานสนทรภู่  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรม



๗๑ 
 

สอนธรรมศึกษา กิจกรรมสานฝันลูก ด.ม. สู่ดวงดาว กิจกรรมจัดซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์และกิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมธรรมสัญจร  กิจกรรมติว
เข้มทุกภาษาก่อนสอบ กิจกรรมงานจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมติวก่อนสอบ O-NET และกิจกรรมเรียน
ภาษาจีนภาคฤดูร้อน Guangxi Normal University หรือ U. โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนและการสร้างงาน
อาชีพ  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสร้างความรู้เรื่อง Admission กิจกรรมรักเรา..รักโลก กิจกรรมฝึกอบรมนัก
เครือ่งบินล็กบังคับวิทยุ กิจกรรมสอนศิลปะในวันเสาร์ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการท างาน
เกษตร กิจกรรมประกวดภาพวาดหัวข้อดอนเมืองสดใสห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมน านักเรียนชุมนุมดนตรีสากล
เข้าอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม Clarinet workshop โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์รักความเป็นไทย มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 58กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 58 กิจกรรมเปิด
บ้าน ด.ม. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 58 ภูมิในในสถาบันกิจกรรมการแสดงบรูณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญในการด าเนินงานพัฒนา
ผู้เรียน ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง 
 
๒.ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมในมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เรียนเกิดการเรียนรู้              
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามศัพยภาพ และเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ ผู้เรียนเกิดทักษะการท างาน และสามารถน าไปใช้
สร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 เช่น 
ระดับเหรียญทองการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริกผักสดเครื่องเคียงม.4-ม.6 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญการ
แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4 - ม.6 การแข่งขัน
แปรรูปอาหาร ม.4 - ม.6 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1 - ม.3 การ
แข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 แข่งขันการตีกลอง (Drum Dual) ถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน  ม.4-ม.6 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1- ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
เป็นต้น 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาวางแผนการพัฒนาครู เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนมีทักษะการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตซึ่ง          
ควรมีการเขียนแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพ่ือ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและยกระดับสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.1 ครูมีการก าหนดเปาูหมายคุณภาพผู้เรยีน
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และลักษณะที่พึงประสงค์ 

5 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 
2. ครูทุกคนน าหลักสตูรสถานศึกษามาวิเคราะห์แล้วจัดท า   
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบเดียวกัน 
3. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจดัการ  
    เรียนรู้อิงหลักสตูรสถานศึกษา 2551 
4. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาวของโรงเรยีนครมูี  
   แผนการจัดการเรยีนรู ้

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

5 1. อบรมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา 
   ผู้เรียน 
2. ครูน าความรูไ้ปวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น  
    รายบุคคลตามห้องที่สอน 
3. มีการสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานนิเทศภายใน 
6. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ
    ราชการ 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

5 1.  มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่จัดให้นกัเรียนตามศักยภาพตาม 
   หลักสูตรแกนกลาง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจความ 
    ถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการและ 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3.  มีเอกสารแสดงการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่ง   
    เรียนรู้ที่เอื้อต่อการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ 
4.  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชนมามีส่วนร่วม 
    ในการจัดการเรยีนรู ้
5. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
6. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนผู้ปกครองชุมชน 
   ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5 1. จัดท าสื่อ แหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
2. มีวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ให้นักเรยีนและผู้ที่ม ี
    ความสนใจ 
3. จัดห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
4. จัดห้องศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
5. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย 

5 1.  การประเมินตามสภาพจริง จากงานท่ีได้รับมอบหมายของ 
    นักเรียนสามารถน าช้ินงานกลบัไปพัฒนา 
2.  เอกสารแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

5 1.  จัดครูที่ปรึกษาใหต้รงกับนักเรยีนที่ครูสอน 
2.  โครงการครูที่ปรึกษาเยีย่มบ้านนกัเรียน 
3.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.  กิจกรรม Home Room 
5.  แบบรายงานความประพฤติของนกัเรียน 
6.  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและจดัหาทุนการศึกษาให ้
    นักเรียน 
7.  กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบและ
ใช้ผลในการปฏิบตัิการสอน 

5 1.  มีการจัดท างานวิจัยทางวิชาการ และความจ าเป็นในการ 
    พัฒนาผู้เรียนซึ่งจัดท าทุกกลุม่สาระการเรียนรูไ้ม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 90 ของจ านวนครูผูส้อน 
2.  มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะชน เช่น เอกสารจัดส่ง  
    ลงเว็บไซด์โรงเรียน ลงเว็บไซดต์่างๆ จัดท าบันทึกหลัง   
    แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไข้ พัฒนาแผนนั้นต่อไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

5 1.  มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 
   ของครู 
2.  มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครเูข้ารับการอบรมสัมมนาจาก 
    การจัดของหน่วยงานภายนอก 
3.  มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครไูปศึกษาดูงานจาก 
    หน่วยงานต่างๆเพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการ 
4.  จัดการเรียนการสอนและท างานให้มีประสิทธิภาพ 
5.  แบบประเมินตนเองของครูเป็นรายบุคคล 

7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามรายวชิาที่
ได้รับมอบหมาย 

5 1.  แบบประเมินครูเป็นรายบุคคล 
2.  มีแผนการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจดัการ 
    เรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีการจัดนเิทศติดตามการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ของครู 
    แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4.  มีแฟูมการนิเทศการศึกษาครูแบบกัลยาณมิตร ภาคเรียนละ  
    2 ครั้ง 
5.  มีการจัดคณะกรรมการนิเทศภายใน นิเทศการสอนของครู 
    และติดตามการเข้าเรยีนของนักเรียน 
6.  ตรวจและติดตามและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเขยีนแผนการ 
    จัดการเรียนรู ้

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ดีเย่ียม  
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๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง คือ จัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่นักเรียน
รวมทั้งในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและตามความรู้ความสามารถของ
ผู้สอน ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อตัวผู้เรียนทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๒. ผลการพัฒนา  

โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลจากผลการพัฒนาที่ท าให้ครูได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น ได้เป็นครูดีเด่นด้านการสอน ได้รับรางวัลหนึ่งแสน
ครูดี ครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้น
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล อันน ามาซึ่งการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่าง
มีคุณภาพ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  สรุปผลการพัฒนา
ผู้เรียนในมาตรฐานที่ 7 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องในระยะยาวทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการดูแล
เอาใจใส่นักเรียนเพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
8.1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด

ริเริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 
5 มีการเปดิโอกาสให้ทุกกลุ่มบริหารมีส่วนร่วม  มีการ

วางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติงาน 
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร   มคีณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม
ศิษยเ์ก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือส่งเสริม
การศึกษา ก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของ
โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรยีน   มีการบริการ
ทาง Internet อย่างพอเพียง จัดห้อง TABLET เพื่อให้
ผู้เรยีนค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ จดัให้มีสนามกีฬา 
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยให้โรงเรียนเป็นสถาบันแห่งความร่มรื่นและ
ปลอดภัย 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

5 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพอใจผลการ
บริหารและจดัการศึกษา 

5 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 8 ดีเย่ียม  
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้กลุ่มบริหาร
และกลุ่มสาระต่างๆ และบุคลากรภายในตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานควบคุมดูแล  และบริหารความเสี่ยง           
จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนสู่มาตรฐานสากล มีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา เช่น 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย              
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบถึงการบริหารงาน การด าเนินโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความร่วมมือ ในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน จนเกิดผล
ด าเนินงานที่บรรลุเกณฑ์ที่โรงเรียนคาดหวังไว้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีผลการ
ประเมินตามมาตรฐานที่ 8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 มุ่งพัฒนางาน ตามผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



๗๖ 
 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี          
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความ พยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 
5 รายงานโครงการส่งเสรมิบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

และผูป้กครองชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังเอกสารรายงาน ต่อไปนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความ 
   เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
2. การจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา / แผนปฏิบัต ิ
    การประจ าปี  
3. การประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย 
4. การประชุมสมาคมศิษย์เก่าดอนเมือง 
5. การประชุมคณะกรรมการมลูนธิิเพื่อส่งเสรมิการศึกษา 
6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภารกิจของทางโรงเรียน 
7. ภาพถ่ายกิจกรรมการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการต่างๆ  
8. เอกสารรายงานการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่ม 
ในการพัฒนาการศึกษา 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 9 ดีเย่ียม  
 

1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากทุกองค์กร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบก าหนด  ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและเสนอแนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียน  มีการเห็นชอบและร่วมตัดสินใจกับคณะครู  ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ  
แผนพัฒนาระยะ 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี การพัฒนาหลักสูตร  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
นอกจากนั้นแล้วสมาคมศิษย์เก่าดอนเมือง  สมาคมผู้ปกครอง  ครูและมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษา ยังได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอทั้งด้านทรัพยากรและด้านอื่น ๆ รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   
ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและการดูแลผู้ เรียน มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด สามารถก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 2.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครอง  ตลอดจนมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษา ฯ  ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งมีการ
ส ารวจความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ส่งผลให้ทุกองค์กรได้ทราบถึงบทบาท
อ านาจหน้าที่  ท าให้ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่  9  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 

3.  แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดโครงการส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย  โรงเรียนควรมีคู่มือระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาให้น าไปศึกษา 



๗๗ 
 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
5      ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  

2551  และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับคณะกรรมการจัด
หลักสูตร ท าให้คณะกรรมการจัดหลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
การท าหลักสูตรบูรณาการ นอกจากนี้ยังเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการเข้ากับรายวิชาสังคมศึกษา  
      คณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั้งจากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน /ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้  โดย
ประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้ประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตร IOC ประเมินหลักสูตรระหว่างโดยการนิเทศขณะที่ครู
สอน และหลังการใช้หลักสูตร ประเมินจากการสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนประเมินครู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
     มีการทบทวนหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการตรวจ 
ปพ.5 ครูได้สอนครบตัวช้ีวัด/ผลตัวช้ีวัดหรือไม่ดูผลสัมฤทธิ์การ
เรียนผลการสอบ O –NET , LAS , PISA ของนักเรียนว่ามีความ
พึงพอใจระดับใด  เมื่ อพบว่าผลคะแนนO–NET,LAS ,PISA                 
ไม่เป็นท่ีพอใจ แจ้งให้ครูทุกคนทราบ จากนั้นก็มีการประชุมครูเพื่อ
พัฒนาหาวิธีการแก้ไขต่อไป 
    โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

5      การจัดรายวิชาเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มได้
จัดรายวิชาที่หลากหลายโดยศึกษาจากจุดเน้นของสถานศึกษา 
และความพร้อมของบุคคลากรในโรงเรียน วิธีการจัดท าหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม ครูเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซด์ของโรงเรียนดอน
เมืองทหารอากาศบ ารุง มีวิธีการด าเนินการโดยครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แจ้งรายวิชาที่จะเปิดสอนให้หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
งานหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่จะเปิดสอน แจกเอกสารรายวิชาที่
เปิดสอนให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองว่าชอบ
เรียนอะไร  และถนัดเรียนอะไร จากนั้นนักเรียนเลือกวิชาที่ชอบ
และความถนัด โดยการเขียนใบสมัครน าส่งครูที่ต้องการจะเรียน 
เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เปิดสอนการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) พลังงาน
ทางเลือก เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปิดสอนรายวิชา 
ดนตรีไทย  ดนตรีสากล   นาฏศิลป์ การออกแบบ 1–3  เป็นต้น   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเปิดสอน หมอภาษา  เสริมทักษะ
ภาษาไทย การเขียนเรียงความช้ันสูง ประวัติวรรณคดีไทยการพูด   
เป็นต้น กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น รายวิชาเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น 
ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียนในระดับช้ันต่าง ๆ ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุุน  เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น รายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชา
เหตุการณ์ปัจจุบัน 1  เป็นต้น 



๗๘ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่ิ่งเสริม

และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัดและความ
สนใจ 

5      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่เปิดเรียนทุกระดับชั้น 
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมชุมนุม 
20 ชั่วโมง/ภาคเรียนกิจกรรมแนะแนว 20 ชั่วโมง/                 
ภาคเรียน กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี 20 ชั่วโมง/ต่อภาคเรียนและ
กิจกรรมยุวกาชาด 20 ชั่วโมง/ต่อภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กิจกรรมชุมนุม 20 ชั่วโมง/ภาคเรียนกิจกรรม          แนะ
แนว 20 ชั่วโมง /ภาคเรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
    วิธีการเลือกกิจกรรมชุมนุมด าเนินการ 2 วิธีดังน้ี  
วิธีที่ 1 นักเรียนรวมกลุ่มกันประมาณ 25 คน เลือกครูที่ปรึกษา 
ส่วนวิธีที่ 2 ครูเปิดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเองตามความถนัด ความ
สนใจ นักเรียนต้องผ่านการประเมินจึงจะถึงว่าจบหลักสูตร   
การจัดให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรมส่งเสริมในการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียนได้จัดงานในวันส าคัญ เช่น วันที่ 5 
ธันวาคม วันที่ 12 สิงหาคม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาทุกปี เพื่อนักเรียนตระหนัก
ถึงวันส าคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงท ากิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเร่ิมจากนักเรียนแถวบริเวณหน้าเสาธง
เวล 07.40 น. เร่ิมร้องเพลงชาติ สวดมนต์  ร้องเพลงโรงเรียน 
หลังจากที่ท ากิจกรรมหลักแล้ว จึงด าเนินการท ากิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ  ได้รับความร่วมมือกับนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี  นอกจากน้ี
ในห้องเรียนทุกห้องได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดบอร์ดในวันส าคัญ
ดังกล่าว 
       ตัวอย่างโครงการที่ เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2558เช่น 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะงานอาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรม
เฟื่องฟูาวิชาการ กิจกรรมติว Las NT ม.2 และ ม.5 กิจกรรมติวโอ
เน็ต ม.3 และ ม.6  เป็นต้น 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

5   ฝุายบริหารสถานศึกษาได้สนับสนุนครูทุกคนได้มีการอบรมเพื่อ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เร่ือง การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยครูเชี่ยวชาญ 
พิเศษ อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ เพื่อให้ครูได้น าไปใช้ในกระบวน
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตรวจจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแผนจัดการเรียนรู้ยังได้รับการอนุมัติการใช้แผน
จากผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยฝุายวิชาการ แต่ก็ยังมีแผนการ
จัดการเรียนรู้บางรายวิชาต้องมีการพัฒนาปรังปรุงต่อไป  ผลงานของ
นักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้สรุปความคิดของตนเอง ดูจาก
โครงงาน  Mind  mapping    
    ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2558 เช่น โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็น
ไทยและภูมิใจในสถาบัน ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนโครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบัน เป็นต้น 



๗๙ 
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คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

5    ฝุายบริหารสถานศึกษา คณะครู และกลุ่มงานวิชาการได้มีการ
นิเทศภายในทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเข้าไปสังเกตการณ์
สอนของครูว่าว่าสอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่  ใช้สื่อ
การสอนหรือไม่อย่างไร  และในระหว่างการสอนมีข้อปรับปรุงต้อง
แก้ไขอย่างไร 
     ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2558 เช่น 
โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรม
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศภายใน เป็นต้น 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

5 ก่อนที่จะท าการสอนในแต่รายวิชาครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลซึ่งแบบประเมินวิเคราะห์สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บ
ไซด์ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนนั้นมีหลายด้านดังนี้ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านการ
เรียน  นอกจากนั้นครูที่ปรึกษาในแต่ละช้ันเรียนจะต้องไปเยี่ยม
บ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ที่บ้าน การคบ
เพื่อน ปัญหาที่รบกวนในชีวิตประจ าวัน ปัญหาที่ส่งผลต่อบุคคล
รอบข้าง เป็นต้น  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติม แล้วแก้ไข
นักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นล าดับต่อไป 
     ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2558 เช่น 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
กิจกรรมให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียน เป็นต้น 

 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงแต่งต้ังคณะท างานด้านหลักสูตรมีหน้าท่ีดูแลและจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ตอบสนองวิสัยทัศน์ 
จุดเน้นของโรงเรียนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง เป็นบุคคลแห่งก ารเรียนรู้  สู่มาตรฐานสากล                 
จากการศึกษาพบปัญหา ค่าคะแนน   O – NET, NT , LAS, PISA ของนักเรียนได้คะแนนต่ า โรงเรียนจึงจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET, NT , LAS, PISA โดยการน านักเรียนเข้าติวก่อนสอบ  พบว่า ค่าคะแนนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการรองรับการพัฒนาครูด้านการ
สอน ด้านการผลิตสื่อ ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อน าเนื้อหาผ่านสื่อให้นักเรียนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๒.  ผลการพัฒนา  
 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงได้ถูกปรับปรุง พัฒนา วางแผนโครงสร้าง
หลักสูตรจากผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน
เป็นคนดี คนเก่งตามเปูาหมายของการจัดศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยจัด
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในเขตดอนเมืองและสภาพสังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบัน  ซึ่งทาง
โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นยังได้
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้รายวิชาอื่นท้ังการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ คะแนน O–NET, NT , LAS, PISA ได้ผล
การสอบดีขึ้นแต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  10  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 



๘๐ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคตต้องปรับปรุงให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียน
ต้องจัดหาและสนับสนุนโน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน    เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เข้าศตวรรษที่21  นอกจากนั้นการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับครูอย่างสม่ าเสมอยังเป็น
สิ่งจ าเป็น เนื่องจากครูเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและอบรมเยาวชนของชาติต่อไป 
 

 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น
และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียน 

5 - ปรับปรุงพื้นที่สวน เป็นกิจกรรมจิตอาสาโดยนักเรียน  
- ตรวจเช็คโครงสร้างอาคารทุกอาคารโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
- ตรวจเช็คและส ารวจอุปกรณ์ ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์  
  สม่ าเสมอ 
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความสวยงามของสถานท่ีทั้ง 
  ภายในและภายนอกอาคาร 
- จัดกิจกรรมBig cleaning Dayอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
- นักเรียนระดับชั้นต่างๆร่วมท ากจิกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวและ  
  ดูแลสภาพแวดล้อมให้แก่โรงเรียน 
- มีการปูอิฐบริเวณหน้าอาคาร 8 และหลังอาคาร 4 เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้พื้นที่ท ากิจกรรม 
- ปรับปรุงห้องหน้าในอาคาร3 และอาคาร7 ให้สะอาด 
  และหน้าใช้ 
- จัดซ้ือศาลาไม้หน้าอาคาร5เพือ่ให้ร่มเงาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง  
  ผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 
- ทาสีขอบปูนแนวถนนรอบบริเวณโรงเรียน 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

5 - ตรวจเช็คโครงสร้างอาคารทุกอาคารโดยหน่วยงานภายนอก 
- ตรวจเช็คระบบปูองกันอัคคีภัยทกุภาคการศึกษา 
- ตรวจเช็คคุณภาพน้ าดืม่ และ เครื่องท าน้ าเย็นทุกปีการศึกษา 
- ตรวจเช็คความสะอาดและคณุภาพของอาหาร ร้านค้า 
- ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
- มีการท ากิจกรรมลดความเสี่ยง 
- จัดอบรมการปูองกันสาธารณภัยให้ นักเรียนและ บุคลากร 
- กิจกรรมเด็กอ้วนไร้พุง 
- มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงและ หลังเลิกเรยีน 
- มีสวนสุขภาพให้บริการทั้งนักเรยีน บุคลากรและชุมชน 

11.3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเอง และหรือเรียนรูแ้บบ
มีส่วนร่วม 

5 - ห้องสมุดโรงเรียนและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั  
- ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
- ห้อง I classroom 
- ห้อง ELearning Room สืบค้นข้อมูลนอกเวลา 
- นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการ 
อ่านฯลฯ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ดีเยี่ยม  
 



๘๑ 
 

1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุง อาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น กิจกรรม Big cleaning Day การ
จัดท าปูายนิเทศ การแบ่งพื้นท่ีของนักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดและต้นไม้ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ และการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวให้แก่โรงเรียน การปูอิฐบริเวณหน้าอาคาร 8 และหลังอาคาร 4 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรม  
ปรับปรุงห้องหน้าในอาคาร3 และอาคาร7 ให้สะอาดและหน้าใช้ จัดซื้อศาลาไม้หน้าอาคาร5 เพื่อให้ร่มเงาแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ท่ีมาติดต่อกับทางโรงเรียน และบุคลากร ภายในโรงเรียนเป็นต้น ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจเช็คคุณภาพน้ า ด่ืม โภชนาการ                 
การตรวจเช็คโครงสร้างอาคาร และการปูองกันอัคคีภัย  การจัดอบรมปูองกันสาธารณภัย มีการจัดกิจกรรมลดการ
เสี่ยงหรือจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน  เป็นต้น ในด้านห้องสมุดท่ีให้บริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม มีการจัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้ประจ าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้อง  E-learning Room สืบค้นข้อมูล และห้อง I class room  การจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย การน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การน านักเรียนไปศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี และการส่งเสริมนักเรียนเข้าประกวดแลกเปลี่ยนความรู้ภายนอกองค์กรเป็นต้น 

 

2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมในมาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพผลการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด ปลอดภัย 
และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  และอีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์โดยเฉพาะในเรื่อง การมี
วินัยใฝุเรียนรู้ การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากร          
มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีสถานท่ีออกก าลังกายและสถานท่ีพักผ่อนเพิ่มขึ้น และความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากร
มีน้ าด่ืม อาหาร  และสถานท่ีท่ีดีและน่าอยู่เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความสนใจเรียนรู้และการท างาน
เพิ่มขึ้น ด้านห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เรียน มีเอกสารต ารา  ห้องปฏิบัติการและสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยอย่างหลากหลายและเพียงพอแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ นิสัยรักการอ่ าน 
นอกจากนี้กิจกรรมท้ังหมดยังส่งเสริมสมรรถนะ ท้ังด้าน 5 ซึ่งได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรุปผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนด าเนินการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน และบุคลากรมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านสภาพแวดล้อม  
อาคารสถานท่ี และภูมิทัศน์ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีการเชิญชวนชุมชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมและ
พัฒนาพื้นท่ีในโรงเรียน อีกท้ังมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี อย่างหลากหลาย ตามความสนใจ 
ส่งเสริมมาตรการการประหยัดน้ าประหยัดไฟเพื่อลดพลังงานและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน                  
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมและมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการตรวจคุณภาพอาหารและโภชนาการ น้ าดื่ม และโครงสร้างอาคารประจ าทุกภาคการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการจัดห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดท า จัดหา และตรวจสอบประสิทธิภาพ 
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และบุคลากรภายในโรงเรียน 



๘๒ 
 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                    กฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม  

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 5 
โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดวิธีการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
คุณภาพ (PDCA)   

- ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก
ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีบุคลากรของสถานศึกษา  
- ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนละท้องถิ่น  
- มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

     จัดท ารายงานประจ าปีและมีเอกสารประกอบดังนี้ 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน,แผนภูมิระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน,หลักสูตรสถานศึกษา,แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,
บันทึกการประชุมครู ,บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ
ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา ,ค าสั่งประเมิน
คุณภาพการศึกษา,รายงานการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา,บันทึกการประชุมของกลุ่มงานประกัน,รายงาน
คุณภาพการศึกษา 

12.2 จัดท าและด าเนินการตาดมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 

5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 

6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ดีเย่ียม  
 

1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุน  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์และได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา,ระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน,แผนภูมิระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน,หลักสูตรสถานศึกษา,แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,บันทึกการประชุมครู,บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา,ค าสั่งประเมินคุณภาพการศึกษา,รายงานการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา,บันทึกการประชุม
ของกลุ่มงานประกัน,รายงานคุณภาพการศึกษา เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 
 



๘๓ 
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการสอบถามและส ารวจ พบว่า สถานศึกษาปฏิบัติตามตัวชี้วัดร้อยละ 90  ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า 

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา  สรุปผลการประเมินมาตรฐาน            
ที่ 12  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูล เอกสารครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันและน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้       
    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใสถานศึกษาและ ใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกีย่วข้อง                                                

5        สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีแหล่งข้อมูลที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  มีความสนใจที่จะเรียน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้
ผู้เรียน  บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดให้มีขึ้นใน
สถานศึกษา เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระห้องคอมพิวเตอร์ ธนาคารโรงเรียน ห้องสืบค้น ห้องมิตร
สัมพันธ์  ห้องเรียนนภากาศ  เรือนเกษตร  สนามกีฬา สวน
สุขภาพ  สวนวรรณคด ี

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5        ส่งเสริมผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆทั้งจาก
ชุมชนและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันภายในโรงเรียนด้าน
ทัศนศิลป์ ตอบปัญหาอาเซียน สอบปัญหาธรรมศึกษา  ธรรม
สัญจร สนทนาธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
การแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ าเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขัน
ผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา  งาน Open House การแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานุกรม และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมผูเ้รียนระดบัภาค
กลาง และภาคตะวันออก  
       ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนเน้นการ Reduce Reuse Recycle  ลดการใช้โฟม  
ลดการใช้ถุงพลาสติกใช้กระดาษให้  ครบสองหน้า ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดปูองกันอุบัติภัยในอาคาร การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมสวนสุขภาพ สวน
วรรณคดี และการปลูกพืชไร้ดิน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๓ ดีเยี่ยม  

  



๘๔ 
 

1. วิธีการพัฒนา 
 การส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้               
มีขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก 
 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก โรงเรียนกับ
ครอบครัวผู้เรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยผ่านโครงการหรือกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการระบุความรู้ที่จ าเป็น กลั่นกรองความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ที่ได้รับมาจากภายนอกมาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกท้ังหมดจะเป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
 
2.  ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผล
ให้โรงเรียนเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการและสร้างเสริมประสบการณ์ที่
กว้างขวางและหลากหลาย การสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็น
ผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆจากภายนอกโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ส่งผลได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การแข่งขัน
ทักษะด้านทัศนศิลป์  การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม  เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพ ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  จากการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพ่ือสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพ  
มาตรฐานที่ 13 ในระดับดีเยี่ยม 
 
3.  แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้
ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ร้านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ ในห้องสมุดโรงเรียน  ฟังวิทยุ หรือกระจายเสียงตามสายที่มี
สาระ  ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาข้อมูล
ห้องสมุดประชาชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ/เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งควรด าเนินการอย่าง
จริงจังและเร่งด่วน 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

5       โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมเปิดบ้าน ดม.ก้าวไกลสู่ประชาคม
อาเซียน กิจกรรมเฟื่องฟูาวิชาการกิจกรรมติวเข้มภาษาจีน  
ญี่ปุุน  ฝรั่งเศส  กิจกรรมทดสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมค่าย English Camp to ASEAN 2014 กิจกรรม 
English Activity Camp 2014 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (DIEP) ค่าย 
English Camp ณ ประเทศเวียดนาม  กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่ AEC 2558 ศึกษาดูงานณ ประเทศสิงคโปร์ 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักความเป็นไทยและภูมใิจในสถาบัน กิจกรรมตักบาตร
ทุกเช้าวันพุธ กิจกรรมสนทนาธรรม กิจกรรมธรรมสัญจร 
กิจกรรมหล่อเทียนจ าพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ-
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม ม.4-6 กิจกรรมมุฑิตาจิต ม.2 กิจกรรมอบรมวิชา
พิ เศษนายหมู่ ลู ก เสือ  เนตรนารี ยุ วกาชาด กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 57 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
        โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุขภาพผู้เรียน กิจกรรม
บริจาคโลหิต  กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอก  กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง 
        โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  กิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
จิตอาสาปลูกปุาชายเลนถวายแม่ของแผ่นดิน 
        โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมรักเรา...รักโลก กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการท างานเกษตร กิจกรรมการผลิตพืชสร้างรายได้ 
กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้  ธนาคาร
โรงเรียน 
        โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ทักษะการคิดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรม
จัดซื้อพัสดุงานห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ขวัญ 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมหมอภาษาและ
พัฒนาเยาวชน กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ร าลึก กิจกรรมวันกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส 
        โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน  กิจกรรมค่าย
สังคมศึกษา กิจกรรมคนดีศรีดอนเมือง กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็น

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีท า) 
เงิน กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัยปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม
อบรมเครือข่ายผู้ให้ข่าวระดับผู้น าเยาวชน กิจกรรมอบรม
หลักสูตรทักษะชีวิตส าหรับเยาวชน 
        โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กิจกรรมติวเข้ม
ทุกภาษาก่อนสอบ กิจกรรมงานจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมงานช่างพื้นฐาน  กิจกรรมติวเข้ม
ก่อนสอบ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
        โครงการส่งเสริมส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนและการสร้างงาน
สร้างอาชีพ  กิจกรรมน านักเรียนชุมนุมดนตรีสากล เข้าอบรม
และเข้าร่วมกิจกรรม Clarinet Workshop กิจกรรม ART 
MUSIC DANCE Talent nuring camp 2014 โดย สพฐ. 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ ดอนเมืองสดใส ห่างไกลยา
เสพติด โดยส านักงานเขตดอนเมือง กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพหัวข้ออัจฉริยภาพด้านดินและน้ า หัวข้ออนุรักษ์ดินและน้ าสู่
เกษตรสีเขียว หัวข้อรอยยิ้มของพระราชา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
      โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านอาชีพ  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ กิจกรรมการสร้างเว็บเพจ 
กิจกรรมแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  กิจกรรมการ
สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะด้านงานเกษตร กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพม.4-6 
        โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมครู
ที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมหญิงสวย ชายเท่ เสน่ห์ดอนเมือง 
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๓ ดีเยี่ยม  
  

1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนก าหนดเปูาหมายที่พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้นวัตกรรมน าไปสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล ยึดหลักการบริหารที่มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจโดยมีการก าหนดโครงการต่างๆ ขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น  โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบัน โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุขภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แหล่งความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทักษะการคิดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ



๘๗ 
 

นักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนและการสร้างงาน
สร้างอาชีพ  โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านอาชีพ  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  โครงการต่างๆดังกล่าวมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาของสถานศึกษาและอัต
ลักษณ์ของตน (SMART D.M. คนดี คนเก่ง) นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถาบันแห่งความร่มรื่น
และปลอดภัยตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอีกด้วย 
 
 

2. ผลการพัฒนา 
   จากเปูาหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น โครงการและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนด าเนินการนั้นส่งผลให้ผู้เรียน

มีลักษณะที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของผู้เรียนมากขึ้นกล่าวคือเป็นผู้ที่มี              
จิตอาสา รู้จักช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมและร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความปลอดภัยตามเอกลักษณ์ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้นั่นคือ การเป็นสถาบันแห่งความร่มรื่นและ
ปลอดภัย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐาน 14 อยู่ใน                  
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           โรงเรียนมุ่งพัฒนาและยกระดับให้ผู้เรียนเป็นคนดี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะด าเนินการจัดท าโครงการ
และกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมทักษะทั้งด้านการคิด -วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม                 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความนอบน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ มีจิตอาสา 
รู้จักช่วยเหลือสังคมและชุมชนและมีทักษะชีวิตที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้เรียนได้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 
มาตรฐานที่ ๑5  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                     สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5 กิจกรรม / โครงการที่ท า ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร 
การจัดการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมรักการอ่าน  ธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมการผลิต
พืชสร้างรายได้   โครงการ SMART D.M. คนดี คนเก่ง 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษา 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ที่ ๑๕ 5  

  
 

1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการพัฒนาบุคลากร  การจัดการนิเทศ
ภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมรักการอ่าน  ธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมผลิตพืชสร้างรายได้  โครงการ  SMART D.M. คนดี คนเก่งโดยกิจกรรม 
โครงการเหล่านี้ได้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 
 

2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ส่งผล
ให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  และมีนิสัยรักการอ่าน  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
3. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ต้องท าอย่างต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรม โครงการต่างๆ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ ศักยภาพที่สูงขึ้นและใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
รวมทั้งการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชนรอบสถานศึกษาและโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี  และควร
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 

ระดับ ๑ 
 

ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 28.92 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสขุภาวะที่ดี  และ มีสุนทรยีภาพ 5.00 4.83 5 ดีเยี่ยม 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก 
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

3,246 0 132 192 998 1,924 
 

3,114 
 

 
95.93 

 
๐.๕0 0.48 

 
5 
 

ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง 
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3,246 ๔ 77 ๒๐๐ ๘๒๓ 2,142 3,165 97.50 ๐.๕0 0.49 5 ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ 
รุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

3,246 ๖ 90 ๑๓๐ ๙๐๑ 2,119 3,150 97.04 
 

๑.00 
 

 
 

0.97 
 
 

 
5 
 

ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าใน 
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอยา่ง 
เหมาะสม 

3,246 ๖ 60 ๓๐๒ ๑๑๒๖ 1,752 3,180 97.97 ๑.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 3,246 ๒ 129 ๑๒๕ ๗๒๐ 2,270 3,115 95.96 ๐.๕ 0.96 5 ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนา 
การตามจินตนาการ 

3,246 ๕ 152 ๓๒๕ ๙๔๙ 1,815 3,089 95.16 ๐.๕ 0.95 
 

5 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.83 5 ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร 3,246 

 
2 

 
204 

 
208 

 
1349 

 
1483 

 
3,040 

 
93.65 

 
๒.00 

 
1.87 

 
5 
 

ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3,246 
 

9 
 

8 
 

269 
 

1054 
 

1906 
 

3,229 
 

 
99.48 

 

 
๑.00 

 
0.99 5 ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3,246 0 24 214 999 2009 3,222 99.26 ๑.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์ และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม     

3,246 
 

6 
 

49 
 

383 
 

1262 
 

1546 
 

3,191 
 

98.31 
 

๑.00 
 

0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00 4.85 5 ดีเยี่ยม 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
ต่าง ๆ รอบตัว 

3,246 55 100 554 1416 1121 3091 95.22 2.00 
 

1.90 
 

 
5 
 

ดีเยี่ยม 



๙๐ 
 

  

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัคณุภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ ระดับ ๓  

ขึ้นไป 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๓.๒ มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ด ูพูด เขยีน
และตั้งค าถาม เพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม                

3,246 1 75 316 1451 1403 3170 97.66 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น 
กลุ่มแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 

3,246 12 88 300 1362 1484 3146 96.92 1.00 0.97 
 

5 
 

ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน  

3,246 3 13 223 873 2134 3230 99.51 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคดิสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้ 
                  อยา่งมีสติ สมเหตุผล    5.00 4.77 5 ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจาก 
เร่ืองที่อ่าน ฟัง และด ู 
และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง                                      

3,246 4 94 685 1341 1122 3148 96.98 2.00 1.94 5 ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวธิีคิด วธิ ี
แก้ปัญหาด้วยภาษา 
หรือวิธกีารของตนเอง 

3,246 7 114 697 1278 1150 3125 96.27 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเปา้หมาย  
คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยม ี
เหตุผลประกอบ  

3,246 31 146 718 1241 1110 3069 94.55 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม  
และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 

3,246 39 213 1024 1209 760 2994 92.24 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 4.80 4 ดีเยี่ยม 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเฉลี่ยแต่ละ 
กลุ่มสาระเป็นไปตาม 
เกณฑ ์        

 
3,259 

 
 

      

71.83 1.00 0.80 4 ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสูตร เป็นไปตาม 
เกณฑ ์

 
3,259 

 

      

99.60 1.00 1.00 5 ดีเยียม 



๙๑ 
 

  

มาตรฐาน /  
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัคณุภาพ จ านวนนักเรยีน 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ/

ระดบัที่ได ้
๕.๓ ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์  

 
3,259 
 
 

      
 

99.62 
 

2.00 2.00 
 
5 
 

 
ดีเยี่ยม 

 

๕.๔ ผลการทดสอบ 
ระดับชาติเป็นไปตาม 
เกณฑ ์

 
1,124 

 

       
52.91 

 
1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติทีด่ี 
                    ต่ออาชีพสุจริต  5.00 4.84 5 ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการ
ท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

3246 14 149 757 1374 952 3083 94.95 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

3246 7 104 477 1357 1301 3135 96.56 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้                 

3246 11 62 481 1245 1447 3173 97.74 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

3246 3 10 306 1144 1783 3233 99.60 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 49.40 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

165 0 0 0 47 118 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 

165 0 0 8 50 107 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 



๙๒ 
 

  

มาตรฐาน / 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

จ านวนครใูนแต่ละระดับคุณภาพ จ านวนคร ู
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๗.๓ ครูออกแบบและการ 
จัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหวา่ง 
บุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปญัญา 

165 0 0 0 83 82 165 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ 

165 0 0 0 50 115 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและ 
ประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

165 0 0 0 29 136 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 
ด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค 

165 0 0 0 5 160 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ และ 
ใช้ผลในการปรับการสอน 

165 0 0 13 59 93 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤต ิ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ด ีและเป็นสมาชิกที่ด ี
ของสถานศึกษา 

165 0 0 0 4 161 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียน 
การสอนตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

165 0 0 0 7 158 165 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 



๙๓ 
 

  

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที ่8  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล    ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๑  ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 ๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๘.๒  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ใแผนปฏิบัติการ  5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พรอ้มรับการกระจายอ านาจ 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 ๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน 
                    ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัตดิตาม ดูแลและขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
5 ๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ 
                    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๑๐.๐๐ 9.60 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
         ความสามารถและความสนใจ 

5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๓  จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
          ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

5 ๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 ๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
         การสอนอยา่งสม่ าเสมอ 

5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 4 ๒.๐๐ 1.60 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริม 
                      ให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๑๐.๐๐ 10.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  หอ้งเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
           ความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมรม่รื่นและมแีหลง่เรยีนรู ้
           ส าหรบัผู้เรียน     

5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการกจิกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้เรียน      5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 
๑๑.๓  จัดหอ้งสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน 
          เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 



๙๔ 
 

 

สรุปผลภาพรวมคะแนนที่ได้  98.32  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่      
                     ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ๕.๐๐ 4.80 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 
๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

5 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 ๑.๐๐ 0.80 4 ดีมาก 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

5 ๐.๕๐ 0.50 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
          คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 ๐.๕๐ 0.50 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐.๐๐ 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม  
                  แห่งการเรียนรู ้  ๑๐.๐๐ 10.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล 
         เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5 ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 
         สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 5 ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

            ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ปรัชญา      
                     และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญ 
         และจุดเน้นของสถานศึกษา 5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสยัทัศน์  
         ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

            ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา     
                   เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษา 5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษา 5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

 คะแนนรวม 15 มาตรฐาน  100 98.32 5 ดีเยี่ยม 



๙๕ 
 

2.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน15 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
คะแนนที่ได้ตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก  ดีเยี่ยม 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      28.92 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     4.83 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม ที่พึงประสงค์     4.83 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัการเรยีนรู ้
                     และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

    4.85 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
                   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

    4.77 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     4.84 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั 
                     ผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    4.84 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา     49.40 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

    10.00 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

    10.00 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
                    บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    5.00 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

    9.60 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ 
                 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    10.00 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

    4.80 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    10.00 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
                   ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

    5.00 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
                   การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั 
                   คุณภาพสูงขึ้น     

    5.00 

                              สรุป คะแนนรวม  15 มาตรฐาน     98.32 
 
สรุป    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
          มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   ค่าเฉลี่ย  98.32 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

การเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมาย 
  
 ผลการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง                    
ปีการศึกษา 2558  เทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดตั้งแต่ต้นปีการศกึษา ปรากฏผลส าเร็จ ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 
คะแนน 

เต็ม 

ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา เปรียบเทียบ 
ผลส าเร็จกับ
ค่าเป้าหมาย* 

คะแนน คุณภาพ  คะแนน 
 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  30.00 24.6 ดีมาก 28.92 ดีเยี่ยม + 1 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 4.60 ดีเยี่ยม 4.83 ดีเยี่ยม + 1 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม ที่พึงประสงค์ 5.00 4.35 ดีมาก 4.83 ดีเยี่ยม + 1 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัการ

เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง             
5.00 4.10 ดีมาก 4.85 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล                   

5.00 3.60 ดีมาก 4.77 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 3.60 ดีมาก 4.80 ดีเยี่ยม + 1 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                     รว่มกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00 4.35 ดีมาก 4.84 ดีเยี่ยม + 1 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 50.00 45.67 ดีเยี่ยม 50.00 ดีเยี่ยม + 1 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพ

และเกิดประสิทธิผล 
10.00 

 
8.92 ดีมาก 10.00 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    และเกิดประสิทธิผล 

10.00 
 

9.67 ดีเยี่ยม 10.00 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                    ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 
 

4.00 ดีมาก 5.00 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

10.00 
 

9.34 ดีเยี่ยม 10.00 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิาร
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                    

10.00 9.34 ดีเยี่ยม 10.00 ดีเยี่ยม + 1 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                    สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 4.40 ดีมาก 4.80 ดีเยี่ยม + 1 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                      ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
10.00 

 
10.00 

 
ดีเยี่ยม 

 
10.00 

 
ดีเยี่ยม 

 
0 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม

วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึน้                      

 
5.00 

 

 
5.00 

 
ดีเยี่ยม 

 
5.00 

 
ดีเยี่ยม 

0 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง 
                    การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น                          

 
5.00 

 
 

 
4.50 

 
ดีมาก 

 
5.00 

  
ดีเยี่ยม 

+ 1 

สรุปผล 100.00 89.77 ดีเยี่ยม 98.32 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม + 1 
 

สรุป ผลการพฒันาคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา2558  ประสบผลส าเร็จ โดยมีคะแนนผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเปูาหมาย             
13 มาตรฐาน และ ผลการพัฒนาเท่ากับค่าเปูาหมาย  2 มาตรฐานซึ่งเป็นไดเ้ปูาหมายสูงสดุตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่แล้ว 
 
 
 
 



๙๗ 
 

4.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

4.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖)  ปีการศึกษา 2558  
             ภาคเรียนที่๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ 
ได้ 

ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
ของนร.ที่

ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า 
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๖๒๙ - - ๑๐๕ ๖๗ ๗๙ ๗๘ ๙๙ ๗๒ ๑๒๗ ๒๙๘ ๔๗.๒๗ ๕๙.๙๖ ๕๒.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๖๒๙ - - ๑๐๕ ๗๐ ๗๙ ๑๐๖ ๙๐ ๖๔ ๑๑๓ ๒๖๙ ๔๒.๕๘ ๕๙.๔๘ ๖๒.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๖๒๙ - - ๖๓ ๗๓ ๑๕๔ ๑๐๙ ๙๐ ๗๑ ๖๗ ๒๒๘ ๓๖.๓๖ ๕๓.๗๔ ๖๘.๑๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๖๒๙ - - ๑๖ ๓๗ ๘๒ ๙๓ ๑๑๒ ๘๙ ๑๙๘ ๓๙๙ ๖๓.๖๓ ๗๘.๔๖ ๗๐.๙๗ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๖๒๙ - - ๒ ๔ ๑๕ ๕๐ ๙๖ ๑๒๘ ๓๓๒ ๕๕๖ ๘๘.๖๗ ๙๖.๖๕ ๙๘.๒๔ 

ศิลปะ ๖๒๙ - - ๑๒ ๓๘ ๕๐ ๕๗ ๗๙ ๑๑๖ ๒๗๕ ๔๗๐ ๗๔.๙๖ ๘๔.๐๕ ๗๙.๗๔ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๖๒๙ - - ๒๖ ๑๒ ๓๓ ๗๔ ๑๐๕ ๙๐ ๒๘๗ ๔๘๒ ๗๖.๘๗ ๘๘.๖๗ ๘๗.๕๕ 

ภาษาตา่งประเทศ ๖๒๙ - - ๓๗ ๕๓ ๙๖ ๙๐ ๑๑๑ ๘๐ ๑๖๐ ๓๕๑ ๕๕.๙๘ ๗๐.๓๓ ๖๕.๐๗ 

 
                ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 620 - - 94 65 98 86 72 76 128 276 44.50 58.38 52 
คณิตศาสตร์ 620 - - 165 80 66 81 58 66 102 226 36.45 55.96 57 
วิทยาศาสตร์ 620 - - 93 55 109 129 86 62 86 234 37.74 58.54 58.54 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

620 - - 38 33 44 75 84 78 268 430 69.35 81.45 72 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

620 - - 12 25 53 99 163 133 135 431 69.51 85.48 89 

ศิลปะ 620 - - 23 19 35 56 143 70 274 487 78.54 87.58 86 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

620 - - 44 21 27 52 59 88 327 474 76.45 84.83 83 

ภาษาตา่งประเทศ 620 - - 61 72 90 85 103 80 128 311 50.16 63.87 63.87 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 ภาคเรียนที่๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ 
ได้ 

ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ 
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ 

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 580 - - ๖๘ ๖๐ ๘๒ ๘๐ ๘๑ ๗๙ ๑๓๐ ๒๙๐ ๕๐ ๖๓.๗๙ ๕๘.๙๖ 
คณิตศาสตร์ 580 - - ๑๖๐ ๘๑ ๑๐๘ ๘๓ ๗๔ ๓๕ ๓๙ ๑๔๘ ๒๕.๕๑ ๓๙.๘๒ ๕๑.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ 580 - - ๗๕ ๕๐ ๘๖ ๙๔ ๑๑๓ ๗๔ ๘๘ ๒๗๕ ๔๗.๔๑ ๖๓.๖๒ ๖๑.๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

580 - - ๖๗ ๗๘ ๖๔ ๑๐๖ ๘๒ ๗๑ ๑๑๒ ๒๖๕ ๔๕.๖๘ ๖๓.๙๖ ๕๘.๑๐ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

580 - - ๒ ๔ ๑๕ ๕๐ ๙๖ ๑๓๐ ๒๘๓ ๕๐๙ ๘๗.๗๕ ๙๖.๓๗ ๙๘.๑๐ 

ศิลปะ 580 - - - - - ๑ ๑ ๒ ๕๗๖ ๕๗๙ ๙๙.๘๒ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

580 - - ๘๖ ๕๑ ๗๖ ๘๙ ๙๙ ๖๙ ๑๐๖ ๒๗๔ ๔๗.๒๔ ๖๒.๕๘ ๔๗.๒๔ 

ภาษาตา่งประเทศ 580 - - ๖๑ ๕๘ ๗๘ ๙๙ ๙๔ ๗๕ ๑๑๕ ๒๘๔ ๔๘.๙๖ ๖๖.๐๓ ๖๖.๐๓ 

 
 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 572 - - 74 55 78 61 61 70 171 302 52.79 58.54 58 
คณิตศาสตร์ 572 - - 131 66 82 86 69 40 90 199 35.0 49.82 58 
วิทยาศาสตร์ 572 - - 67 36 66 82 83 71 164 318 55.59 69.93 55.59 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

572 - - 40 64 47 69 68 87 194 349 61.01 73.07 66 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

572 - - 90 30 58 49 93 53 198 344 60.13 68.70 72 

ศิลปะ 572 - - 9 - 1 4 1 24 538 563 98 99 98 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

572 - - 116 24 27 60 73 93 173 339 59 70 59 

ภาษาตา่งประเทศ 572 - - 59 40 62 73 87 77 173 337 59 72 59 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 ภาคเรียนที่๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๕๙๔ - - ๗๐ ๒๕ ๓๐ ๖๔ ๙๗ ๑๒๐ ๑๘๗ ๒๙๖ ๔๙.๘๓ ๖๐.๖๐ ๗๕.๕๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๙๔ - - ๒๑๗ ๕๗ ๗๓ ๕๓ ๔๒ ๕๐ ๑๐๓ ๑๙๕ ๓๒.๘๒ ๔๑.๗๕ ๕๐.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๕๙๔ - - ๖๙ ๔๓ ๖๘ ๙๒ ๑๒๑ ๗๙ ๑๒๒ ๓๒๒ ๕๔.๒๐ ๖๙.๖๙ ๖๗.๑๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๕๙๔ 
- - ๑๑๐ ๒๒ ๓๑ ๕๓ ๖๐ ๗๗ ๒๔๑ ๓๗๙ ๖๓.๘๐ ๗๒.๗๒ ๗๑.๐๔ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๙๔ 
- - ๒ ๔ ๑๕ ๕๐ ๙๖ ๑๒๘ ๒๙๙ ๕๒๓ ๘๘.๐๔ ๙๖.๔๖ ๙๘.๔๘ 

ศิลปะ ๕๙๔ - - ๓๒ ๗ ๑๙ ๒๙ ๕๕ ๗๒ ๓๘๑ ๕๐๘ ๘๕.๕๒ ๙๐.๔๐ ๘๗.๐๓ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

๕๙๔ 
- - ๖๗ ๒๘ ๔๐ ๖๓ ๗๑ ๑๐๔ ๒๒๐ ๓๙๕ ๖๖.๔๙ ๗๗.๑๐ ๖๖.๔๙ 

ภาษาตา่งประเทศ ๕๙๔ 
- - ๗๓ ๒๓ ๕๘ 

๙๖ 
 

๑๐๗ ๘๓ ๑๕๔ ๓๔๔ ๕๗.๙๑ ๗๔.๐๗ ๕๗.๙๑ 

 
 
 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 590 - - 95 33 50 49 70 94 196 360 61 69 64 
คณิตศาสตร์ 590 - - 124 60 65 70 83 56 127 336 57 69 62 
วิทยาศาสตร์ 590 - - 65 45 91 81 141 72 87 300 51 65 65 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

590 - - 95 28 34 38 70 58 259 387 66 72 70 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

590 - - 26 16 17 32 50 64 381 495 84 89 91 

ศิลปะ 590 - - 109 35 35 48 57 66 239 362 61 69 56 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

590 - - 68 11 51 69 101 118 171 390 66 78 66 

ภาษาตา่งประเทศ 590 - - 56 34 48 64 85 134 168 387 66 76 66 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๐ 
 

 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 463 - - ๙ ๘ ๓๑ ๕๓ ๙๐ ๑๐๒ ๑๗๐ ๓๖๒ ๗๘.๑๘ ๘๙.๖๓ ๘๖.๘๒ 
คณิตศาสตร์ 463 - - ๑๖๙ ๕๘ ๕๗ ๔๓ ๓๙ ๒๗ ๗๐ ๑๓๖ ๒๙.๓๗ ๕๑.๑๘ ๔๕.๕๗ 
วิทยาศาสตร์ 463 - - ๒๖ ๕๕ ๗๘ ๑๐๑ ๑๐๘ ๕๓ ๔๒ ๒๐๓ ๔๓.๘๔ ๖๕.๖๕ ๖๐.๖๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

463 
- - ๙๙ ๔๘ ๗๑ ๕๓ ๗๘ ๕๖ ๕๘ ๑๙๒ ๔๑.๔๖ ๕๒.๙๑ ๔๘.๓๘ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

463 
- - ๘ ๖ ๘ ๒๙ ๕๓ ๘๘ ๒๗๑ ๔๑๒ ๘๘.๙๘ ๙๕.๒๔ ๙๖.๓๒ 

ศิลปะ 463 - - ๓๓ ๒๐ ๒๘ ๑๐ ๑๔ ๑๘ ๓๓๙ ๓๗๑ ๘๐.๑๒ ๘๒.๒๘ ๗๙.๒๖ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

463 
- - ๕๐ ๑๗ ๒๐ ๓๙ ๖๓ ๙๑ ๑๘๓ ๓๓๗ ๗๒.๗๘ ๘๑.๒๐ ๗๒.๗๘ 

ภาษาตา่งประเทศ 463 - - ๗๕ ๖๘ ๘๗ ๖๘ ๔๘ ๔๙ ๖๘ ๑๖๕ ๓๕.๖๓ ๕๐.๓๒ ๕๐.๓๒ 
 
 
 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 459 - - 32 16 28 45 54 89 191 334 73 83 78 
คณิตศาสตร์ 459 - - 73 31 46 58 84 69 93 246 54 66 68 
วิทยาศาสตร์ 459 - - 68 32 46 8 101 127 35 263 57 59 58 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

459 - - 69 23 33 32 44 60 183 287 63 69 67 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

459 - - 32 3 3 10 25 46 335 406 88 91 89 

ศิลปะ 459 - - 21 4 6 7 10 11 395 416 91 92 90 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

459 - - 22 10 10 19 28 55 311 394 86 90 86 

ภาษาตา่งประเทศ 459 - - 60 52 112 70 61 47 52 160 35 50 50 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 452 - - ๘๒ ๔๐ ๔๕ ๖๒ ๘๑ ๖๖ ๗๖ ๒๒๓ ๔๙.๓๓ ๖๓.๐๕ ๖๒.๑๖ 
คณิตศาสตร์ 452 - - ๘๔ ๔๔ ๖๓ ๖๖ ๔๖ ๕๔ ๙๕ ๑๙๕ ๔๓.๑๔ ๕๗.๗๔ ๖๙.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ 146 - - ๕ ๑๑ ๑๖ ๒๖ ๓๒ ๒๗ ๒๙ ๘๘ ๖๐.๒๗ ๗๘.๐๘ ๗๕.๓๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

452 
- - ๔๒ ๒๒ ๔๘ ๙๘ ๑๐๙ ๗๖ ๕๗ ๒๔๒ ๕๓.๕๓ ๗๕.๒๒ ๗๑.๔๖ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

452 
- - ๒๔ ๑๑ ๑๖ ๑๓ ๓๐ ๒๔ ๓๓๔ ๓๔๕ ๗๖.๓๒ ๗๙.๒๐ ๘๓.๑๘ 

ศิลปะ 452 - - ๒๙ ๑๑ ๒๖ ๔๑ ๑๘ ๒๑ ๓๐๖ ๓๔๕ ๗๖.๓๒ ๘๕.๓๙ ๗๕.๐๐ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

452 
- - ๓๐ ๑๕ ๑๑ ๒๓ ๓๐ ๕๑ ๒๙๒ ๓๗๓ ๘๒.๕๒ ๘๗.๖๑ ๘๐.๙๗ 

ภาษาตา่งประเทศ 452 - - ๑๔๙ ๕๔ ๕๓ ๖๖ ๖๐ ๓๙ ๓๑ ๑๓๐ ๒๘.๗๖ ๔๓.๓๖ ๔๑.๘๑ 
 
 
 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 448 - - 107 37 68 60 70 54 52 176 39 51 47 
คณิตศาสตร์ 448 - - 86 52 58 83 71 43 55 169 38 56 53 
วิทยาศาสตร์ 270 - - 25 20 25 31 42 51 76 169 63 74 70 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

448 - - 52 25 41 64 116 82 68 266 59 74 67 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

448 - - 17 5 17 17 31 38 323 392 88 91 85 

ศิลปะ 448 - - 26 30 45 12 27 55 249 331 74 343 72 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

448 - - 63 27 51 53 61 62 131 254 57 69 52 

ภาษาตา่งประเทศ 448 - - 95 53 65 87 68 34 46 148 33 52 24 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 528 - - ๒๗ ๑๖ ๔๙ ๖๗ ๑๓๒ ๑๓๙ ๙๗ ๓๖๘ ๖๙.๖๙ ๘๒.๓๘ ๘๐.๔๙ 
คณิตศาสตร์ 528 - - ๑๖๖ ๑๑๙ ๙๓ ๕๔ ๔๐ ๓๑ ๒๕ ๙๖ ๑๘.๑๘ ๒๘.๔๐ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ 195 - - ๒ ๐ ๓ ๓๒ ๖๕ ๗๕ ๑๘ ๑๕๘ ๘๑.๐๒ ๙๗.๔๓ ๙๔.๘๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

528 - - ๕๓ ๒๖ ๒๕ ๒๘ ๔๙ ๖๖ ๒๘๑ ๓๙๖ ๗๕.๐๐ ๘๐.๓๐ ๗๙.๓๕ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

528 - - ๒๗ ๘ ๑๐ ๙ ๒๐ ๓๘ ๔๑๖ ๔๖๔ ๘๙.๗๗ ๙๑.๔๗ ๘๘.๘๒ 

ศิลปะ 528 - - ๑๖ ๓ ๘ ๑๒ ๑๕ ๒๘ ๔๔๖ ๔๘๙ ๙๒.๖๑ ๙๔.๘๘ ๙๑.๒๘ 
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี 

242 - - ๒๓ ๒๔ ๓๘ ๓๙ ๖๒ ๓๕ ๒๑ ๑๑๘ ๔๘.๗๖ ๖๔.๘๗ ๔๓.๓๘ 

ภาษาตา่งประเทศ 528 - - ๕๒ ๗๑ ๙๔ ๘๘ ๖๓ ๔๘ ๘๒ ๑๙๓ ๓๖.๕๕ ๕๓.๒๑ ๕๓.๒๑ 
 
 
 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ของนร.

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นร.ที่ได้
ระดับ

คุณภาพ
ตามเกณฑ์

ที่ รร.
ก าหนด 

ร้อยละ
ของ นร.
ที่ได้ระดับ
คุณภาพ

ตาม
เกณฑ์ที่ 
สพม.๒
ก าหนด 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
 

ร. / 
มส. 

 
0 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 529 - - 75 27 59 95 158 66 47 271 51 69 66 
คณิตศาสตร์ 529 - - 166 73 117 88 43 18 24 85 16 33 51 
วิทยาศาสตร์ 334 - - 42 21 34 62 60 56 58 174 52 71 66 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

529 - - 124 61 57 53 39 47 139 225 43 53 50 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

529 - - 67 5 23 25 40 58 290 388 73 78 77 

ศิลปะ 529 - - 36 4 20 16 22 24 404 450 85 88 83 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

529 - - 71 13 29 52 58 79 219 356 67 77 67 

ภาษาตา่งประเทศ 529 - - 118 67 66 57 64 55 102 323 61 72 50 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

4.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคน 

ที่สอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 566 44.31 9.8 305 53.88 
คณิตศาสตร์ 566 32.32 13.74 234 41.34 
วิทยาศาสตร์ 567 37.38 12.24 238 41.97 
สังคมศึกษาฯ 567 47.79 12.48 313 55.20 
ภาษาอังกฤษ 566 32.75 11.14 223 39.39 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนคนที่

สอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย  509 51.03 14.88 281 55.20 
คณิตศาสตร์ 518 26.53 12.39 197 38.03 
วิทยาศาสตร์ 508 33.23 7.73 209 41.14 
สังคมศึกษา 519 40.56 7.76 212 40.84 
ภาษาอังกฤษ 513 25.26 10.30 194 37.81 

 
 
ตาราง   แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
           จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5 วิชาในปี 2558 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 
ภาษาไทย 

mean 47.29 44.25 44.43 48.73 36.52 35.20 35.39 38.11 44.00 45 47 45 

SD 11.53 11.98 11.87 12.28 8.31 8.84 8.77 9.36 9.8 9.48 9.94 9.33 

คณิตศาสตร ์
Mean 25.80 25.45 25.41 28.91 29.43 29.65 29.95 34.80 22.40 25.60 25.60 25.60 

SD 8.96 11.25 11.07 14.15 11.35 12.84 12.65 16.51 13.74 14.98 19.31 14.85 

วิทยาศาสตร ์
Mean 40.42 37.95 38.04 41.72 41.55 38.62 38.77 43.35 32.00 30.00 30.00 32.00 

SD 11.84 11.69 11.51 13.93 12.67 12.80 12.66 14.49 12.24 13.38 16.42 13.33 

สังคมศึกษา 
Mean 40.05 39.37 39.48 43.73 47.57 46.79 46.94 50.36 50.00 46.00 50.00 46.00 

SD 10.74 11.35 11.21 12.20 11.39 11.61 11.46 12.33 12.48 12.63 14.03 12.53 

ภาษาอังกฤษ 
Mean 30.67 30.35 29.99 34.59 27.16 27.46 27.09 30.54 30.00 26.00 28.00 26.00 

SD 9.34 10.59 10.00 14.07 8.50 9.66 8.98 13.10 11.14 11.92 17.25 11.27 

ศิลปะ 
Mean 45.01 43.65 43.88 46.02 47.01 43.14 43.24 48.02     

SD 9.86 9.92 9.70 10.01 10.17 10.92 10.76 11.01     
สุขศึกษา 
พลศึกษา 

Mean 60.99 58.30 58.72 61.65 63.16 59.32 59.72 64.31     
SD 10.50 11.80 11.56 10.63 10.61 12.69 12.41 11.38     

การงาน 
อาชีพ 

Mean 45.95 44.46 44.82 48.15 48.20 45.52 45.87 48.45     
SD 13.83 13.45 13.29 13.80 11.93 12.33 12.18 12.30     

ร้อยละการพัฒนาการ 37.5 75 60 

 



๑๐๔ 
 

ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
          จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 

ระ
ดับ

 ร.
ร 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 

สพ
ฐ. 

สพ
ม.

2 

ภาษาไทย 
Mea

n 
55.22 49.26 49.87 55.58 

 

55.97 50.76 51.41 56.81 59.50 49.00 62.00 50.00 

SD 13.58 15.12 14.82 14.96 13.23 15.08 14.70 15.56 14.88 15.57 16.93 15.23 

คณิตศาสตร ์
Mea

n 
23.12 20.43 20.43 26.33 23.73 21.74 21.72 29.44 25.00 20.00 20.00 20.00 

SD 13.38 13.60 13.27 18.51 13.43 14.58 14.32 21.40 12.39 26.59 20.55 14.50 

วิทยาศาสตร ์
Mea

n 
31.73 30.48 30.60 33.15 33.75 32.54 32.67 36.11 33.00 31.00 31.00 31.00 

SD 8.77 8.98 8.85 10.85 8.13 9.15 9.02 11.54 7.73 8.43 10.76 8.30 

สังคมศึกษา 
Mea

n 
35.47 33.02 33.19 36.24 40.16 36.53 36.81 40.82 38.00 38.00 42.00 39.00 

SD 8.55 8.84 8.71 9.67 8.38 9.51 9.39 10.98 7.76 8.28 9.23 8.14 

ภาษาอังกฤษ 
Mea

n 
28.50 25.35 25.05 32.18 25.26 23.44 23.12 32.54 20.00 19.00 21.00 19.00 

SD 10.52 12.55 11.74 15.93 9.36 11.59 10.85 17.90 10.30 12.46 19.01 11.72 

ศิลปะ 
Mea

n 
32.38 29.00 29.17 32.74 37.26 34.64 34.90 38.15     

SD 7.47 8.07 7.95 8.48 6.95 7.96 7.84 8.54     

สุขศึกษา 
พลศึกษา 

Mea
n 

66.04 62.03 62.46 66.82 56.59 51.94 52.46 56.41     
SD 8.58 11.37 11.01 9.71 9.70 12.17 11.81 11.30     

การงาน
อาชีพ 

Mea
n 

54.09 49.98 50.71 54.15 53.98 49.01 49.71 53.53     
SD 11.00 12.52 12.08 11.43 10.48 12.52 12.04 12.01     

ร้อยละการพัฒนา 62.5 62.5 40.00 

 
 
4.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนก 2 ภาคเรียน 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๙ ๔๔๖ ๑๘๒ - ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘๙ ๒๕๙ ๓๒๘ ๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙๕ ๔๖๐ ๑๓๑ ๓ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๖๓ ๒๘๐ ๑๗๘ ๑ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๕๕ ๔๐๔ ๒๐ ๒๗ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๒๘ ๔๗๐ ๕๒ ๕ ๑ 

รวมจ านวน ๓,๒๕๙ ๒,๓๑๙ ๘๙๑ ๓๗ ๑๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๑.๑๕ ๒๗.๓๔ ๑.๑๔ ๐.๓๗ 

ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๘ ๔๔๗ ๑๘๐ ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘๒ ๒๘๗ ๒๙๓ ๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙๕ ๔๖๒ ๑๒๙ ๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๖๑ ๒๘๕ ๑๗๓ ๑ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๕๑ ๔๐๐ ๒๔ ๒๖ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๒๘ ๔๗๐ ๕๒ ๖ - 

รวมจ านวน ๓,๒๔๖ ๒,๓๕๓ ๘๕๑ ๔๕ ๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๒.๔๘ ๒๖.๒๑ ๑.๓๘ ๐.๐๙ 

 



๑๐๕ 
 

4.4  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  จ าแนก 2 ภาคเรียน 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขยีน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๙ ๒๒๔ ๓๙๗ ๗ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘๙ ๓๐๑ ๒๘๑ ๗ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙๕ ๔๐๗ ๑๗๕ ๑๒ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๖๓ ๒๓๒ ๒๑๕ ๑๒ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๕๕ ๓๙๙ ๓๒ ๒๐ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๒๘ ๔๗๐ ๔๖ ๑๑ ๑ 

รวมจ านวน ๓,๒๕๙ ๒,๐๓๓ ๑,๑๔๖ ๖๙ ๑๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๒.๓๘ ๓๕.๑๖ ๒.๑๒ ๐.๓๔ 

ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๘ ๔๔๗ ๑๘๑ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘๒ ๒๘๗ ๒๙๔ ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙๕ ๔๖๒ ๑๓๒ ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๖๑ ๒๘๕ ๑๗๓ ๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๕๑ ๔๐๐ ๒๔ ๒๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๒๘ ๔๗๐ ๕๒ ๑ ๕ 

รวมจ านวน ๓,๒๔๖ ๒,๓๕๑ ๘๙๖ ๓๒ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๒.๔๒ ๒๗.๖๐ ๐.๙๘ ๐.๑๕ 

 
4.5  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนก 2 ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๖๒๙ ๖๒๙ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๕๘๙ ๕๘๙ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๕๙๕ ๕๙๕ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ ๔๖๓ ๔๖๓ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๕ ๔๕๕ ๔๕๕ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๕๒๘ ๕๒๘ - 

รวมจ านวน ๓,๒๕๙ ๓,๒๕๙ - 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๖๒๘ ๖๒๘ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๕๘๒ ๕๘๒ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๕๙๕ ๕๙๕ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ ๔๖๑ ๔๖๑ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๕ ๔๕๑ ๔๕๑ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๕๒๘ ๕๒๘ - 

รวมจ านวน ๓,๒๔๖ ๓,๒๔๖ - 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  



๑๐๖ 
 

4.6  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 

 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน  โดยการจัดการ
เรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดโครงการ กิจกรรมนอกเวลาเรียน ดังมี
คะแนนการประเมินและพฤติกรรมของนักเรียน ในแต่ละสมรรถนะ  ดังนี้  
 
ภาคเรียนที่ ๑ 
 

สมรรถนะท่ีส าคัญ  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม เฉลี่ย 
ความสามารถในการสื่อสาร 77 96 95 90 90 91 539 89.83 
ความสามารถในการคดิ 80 83 84 80 82 90 499 83.16 
ความสามารถในการแก้ปญัหา 78 85 80 90 85 89 507 84.50 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 75 84 81 80 90 92 502 83.66 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 87 100 100 100 100 100 587 97.83 

สรุปค่าเฉลี่ย 87.79 
 
 
ภาคเรียนที่ 2 
 

สมรรถนะท่ีส าคัญ  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม เฉลี่ย 
ความสามารถในการสื่อสาร 79 97 97 92 92 91 548 91.33 
ความสามารถในการคดิ 82 84 85 81 82 92 506 84.33 
ความสามารถในการแก้ปญัหา 79 87 81 91 85 89 512 85.33 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 82 84 81 84 90 92 513 86.55 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 89 100 100 100 100 100 589 98.16 

สรุปค่าเฉลี่ย 89.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๗ 
 

 
 
 

 
 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  ปีการศึกษา 
255ที่ผ่านมามีการน าผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ก าหนดการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการน าผลการประเมินต่าง ๆ ตั้งแต่ผลการประเมินจากแบบสอบถาม ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาเป็นเปูาหมาย  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการ
ท างานของแต่ละโครงการทันตามก าหนดเวลา  ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการสามารถรายงานผลการด าเนิน
โครงการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  

โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านนักเรียน  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปูาหมายของโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
โรงเรียนใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีระบบการตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน  มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยง ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการศึกษาฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง ครูมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และทักษะในการคิด มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  รักการท างาน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา                   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรัก
และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
             โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพ 
     และสุขภาพนักเรียน 
 

1.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดสรร 
     งบประมาณให้อย่างพอเพียง 
2.  ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     กิจกรรมของโรงเรียน 
4.  ชุมชนองค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
     กิจกรรมของโรงเรียน  
5.  นักเรียนให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
     และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นร้อยละ 100 

 
 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 



๑๐๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต 
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ครูและบุคลากรร้อยละ 100  ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม 
     ตามท่ีได้รับมอบหมายตามค าสั่งโรงเรียน 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     กิจกรรมของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียน 
      การสอน 

3. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน  1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามที่ 
     ได้รับมอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดสรร 
     งบประมาณให้อย่างพอเพียง 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     กิจกรรมของโรงเรียน 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความ 
     เป็นไทยและภูมิใจในสถาบัน 
 

1.  ครูและบุคลากรร้อยละ  100  ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม 
     ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดสรร 
     งบประมาณให้อย่างพอเพียง 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
 

1.  ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม 
     ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดสรร 
     งบประมาณให้อย่างพอเพียง 
3.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นอย่างดี 
4.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรม  ติดตามงาน 
     และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
5.  ชุมชน  ท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
6.  นักเรียนให้ความร่วมมือ 

6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 
     การด าเนินงานห้องสมุด 
 

1.  ครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร  
    งบประมาณดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 

4. 3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อกิจกรรม 
    ต่าง ๆของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

 



๑๐๙ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
7.โครงการล้อมรั้วด้วยรัก 1.  ครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 

     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร  
    งบประมาณดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อกิจกรรม 
     ต่าง ๆของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

8.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การด าเนินงานห้องสมุด 

1.  ครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร  
    งบประมาณดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
5. 3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อกิจกรรม 
    ต่าง ๆของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

9. โครงการส่งเสริมทักษะการคิดและ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร 
     งบประมาณ  ดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบกิจกรรมต่าง ๆ  
     ของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมและการตระหนักถึงความส าคัญของ 
     การส่งเสริมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัด  
     กิจกรรม 

10. โครงการส่งเสริมศักยภาพและ 
   ความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม 
   ศิลปะ ดนตรี กีฬา  และทักษะงาน 
   อาชีพ 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร  
     งบประมาณ ดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 



๑๑๐ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียน 
 
 

1. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามท่ีได้รับ 
    มอบหมาย 
2. ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร   
    งบประมาณดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อกิจกรรม                
    ต่าง ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 
6. ความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนรู้ของ 
    นักเรียน 

12. โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ ใฝุเรียนและ 
     การสร้างงานสร้างอาชีพ 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่างๆจัดสรร 
     งบประมาณ ดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัด 
     กิจกรรมเสริมสร้างการใฝุรู้ใฝุเรียน 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 
6. ความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนรู้ของ  
    นักเรียน 

13. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร  
     งบประมาณ ดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

14. โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมือ 
      อาชีพ 
 
 

1. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามท่ีได้รับ 
    มอบหมาย 

3. 2. ฝุายบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร   
    งบประมาณดูแล  ติดตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 

4. 3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบกับกิจกรรม 
    ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
4. ความพร้อมและการตระหนักถึงความส าคัญของครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
15. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและ 
      การจัดการศึกษาโดยเนน้การมีส่วน 
      ร่วมของชุมชน 
 

1. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
    มอบหมาย 
2. ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร   
    งบประมาณ ดูแล  ตดิตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
    ในกิจกรรมของโรงเรียน 
4. ความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการ 
    เรียนการสอน 

16. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร 
     งบประมาณ  ดูแล  ตดิตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเข้าร่วม 
     ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร 
     งบประมาณ  ดูแล  ตดิตาม   
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.  ความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นความรู้ 
     ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของการ  
     ประกันคุณภาพภายใน 
5. การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และศึกษานิเทศก์ 
    ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 

18. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ที่เน้นการวิจัย 
 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ 
     ได้รับมอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร 
     งบประมาณดูแล  ตดิตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.  ความพร้อมของครูผู้สอน 

19. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ 
      นวัตกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      เพื่อการเรียนการสอน 
 
 

1.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2.  ฝุายบริหารให้การสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรร 
     งบประมาณ  ดูแล  ตดิตาม  ช่วยแก้ไขปัญหา 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
5.  ความพร้อมของครูผู้สอน 



๑๑๒ 
 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ   - ไม่มี – 
 
 
2.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          จุดเด่น   

1.  นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อครู  เพ่ือนและผู้อ่ืน มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์                
มีความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  

2. นักเรียนจิตส านึกในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมใน 
สังคมด้วยความเต็มใจ  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีความสามารถในการคิด  รักการเรียนรู้  
มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที 

3. นักเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมี 
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา 
อย่างสม่ าเสมอ  รักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

 
         จุดที่ควรพัฒนา    

1. พัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ  
2. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ด้านการคิดวิเคราะห์ ควรฝึกประสบการณ์ด้านการ

คิด ที่หลากหลายโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และทักษะในการแสวงหาความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆให้มากข้ึน   
 

2.2 ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น  

1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่  มีความตั้งใจสอน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ มีการวิเคราะห์นักเรียน
เป็นรายบุคคล  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
จนกระท่ังนักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่
สูงขึ้น   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า  มีภาวะผู้น า มีการจัดองค์กรโครงสร้างที่ส่งผลให้
โรงเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่สนองต่อ
ความต้องการของนักเรียน   มีกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม  มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาที่
มี ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
สามารถพัฒนา  ทั้งด้านความรู้  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

4. โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน 



๑๑๓ 
 

จุดที่ควรพัฒนา    
1. พัฒนานวัตกรรม  มีการวิจัยในชั้นเรียนและควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียน ควรวางแผนการด าเนินการตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น  โดยการบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้   
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่  
    หลากหลายโดยเฉพาะการท าวิจัยในชั้นเรียน  

 
2.3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น   คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่า  นักเรียนสามารถสร้าง
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย   

 

จุดที่ ควรพัฒนา  ควรมีการจัดกิจกรรมในด้ านการพัฒนาวิ ธี การ เรี ยนรู้ ในชุมชนท้องถิ่ น                  
เพ่ิมมากขึ้น  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   

 

2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่

ของตนเอง  รู้จักพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต รักการเรียนรู้ รักการท างาน มีกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  มีการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่การเป็นคนดี คนเก่ง   

 

จุดที่ควรพัฒนา  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนควรมีกิจกรรมย่อยที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงบรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 

 

2.5  ด้านมาตรการส่งเสริม 
         จุดเด่น  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอ้ืออ านวยการต่อการจัดการเรียนรู้  มีสถานที่ส าหรับ
นักเรียนในการออกก าลังกาย  มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน มีห้องปฏิบัติการของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชุมชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนโรงเรียน  มีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึด
หลักประชาธิปไตย  ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างความเชื่อถือต่อสังคม พัฒนานักเรียน
ให้อ่านออก  เขียนได้ โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย             
มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียน  โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกฝุาย ได้แก่  ครู  ผู้ปกครอง  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
 
 



๑๑๔ 
 

    จุดที่ควรพัฒนา    
1. ควรมีนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาการอ่าน  การเขียน  เพ่ือให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น

เพ่ือพัฒนาตนเอง 
2. ควรจัดหากิจกรรมหรือเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในปีการศึกษาต่อไป  มุ่งเน้นเรื่องการใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
และชุมชน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม  โดยใช้กระบวนการ PDCA และใช้ผลการประเมินจากโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายให้มากข้ึน 
 
4.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียน รวมถึงความร่วมมือ                  
กับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษา   ความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษากับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมกันเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญให้กับนักเรียน  ต้องการการสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

 เอกสารในภาคผนวกของรายงานประจ าปีของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง   
 จัดเรียงล าดับ ดังนี้ 
 -  ภาพกิจกรรมผลงานดีเด่นของโรงเรียน   
 -  ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี  
 -  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
 -  แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ค ารับรอง     
             เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรยีน 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม“น าสิ่ง
ที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่  27 ประจ าปี 2558 เข้ารับ
พระราชทานรางวั ล จากสม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวพลอยไพลิน  สุขวัฒน์ นักเรียนช้ัน ม.3   

รางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค 310อี การประกวด

วาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนฯ ครั้งที่ 7 ณ สโมสรสนามเสือป่าและ

ห้องประชุมพระราชวังดุสิต(โรงละคร) สนาม

เสือป่า เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ประเภค 
ก า รป ร ะ ก ว ด ว า ดภ า พ ระ บ า ย สี  ใ น
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 7  
ณ สโมสรสนามเสือป่าและห้องประชุม
พระราชวังดุสิต(โรงละคร) สนามเสือป่า 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้มและ
ซออู้ ระดับม.ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองล าดับที่ 6 ประเภทขับร้องเพลงประสานเสียง ระดับม.ตน้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  
ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ จังหวดัอ่างทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทองล าดับที่ 4 ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 35            
และนานาชาติประจ าปีการศึกษา 2558 ประเภทการประชันการตีกลอง ณ สนามกีฬาแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันรายการ นักคิดตะลุอาเซียน ช่อง 9 MCOT HD  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 29 คน ได้รับรางวัลชนะเลศิการแข่งขันความรูร้อบรั้วอาเซยีน ต้อนรับการเปดิ AEC ใน

รายการนักคดิตะลุยอาเซียน โดยออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางช่อง 9 MCOT HD 
 

 

 

 
 
 
 

การแสดงละครเวที  เรื่อง เวนิสวาณิช 

นักเรียนสามารถคว้าเหรียญทองในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการแข่งขนัโครงงานอาชีพ                              



๑๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลผู้บริหาร 

โรงเรียนส่งเสริมและสรรค์สร้างเยาวชนคนดีประจ าปี 58  จากมลูนธิิดร.สุข   พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน  

“ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2559”  
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  

“ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น   ประจ าปี 2557”  จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

“ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษและเหรียญลูกเสือสดดุีชั้นท่ี 1 
 ประจ าปี 2554-2555 / ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจติรลดา  

- “ได้รับการประกาศเกียรติคณุสรา้งคุณงามความดีในวิชาชีพครู 
ประจ าปี 58”  จากวิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ (SBAC)  
- “ได้รับการประกาศเกียรติคณุสรา้งคุณงามความดีในวิชาชีพครู 
ประจ าปี 58”  จากวิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ (SBAC)   

นายประดิษฐ์  แก่นหอม รองผู้อ านวยการ 
- รับโล่บุคคลดเีด่น – จากสภาผูป้กครองและครูแห่งประเทศไทย / 
ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  

“ครูดีตามรอยพ่อของแผ่นดิน  ประจ าปี 58” มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามธัยมศึกษา 
และสมาคมผู้บรหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 

นางสุมนา  ธิกุลวงษ์  ผู้อ านวยการไดร้ับรางวลัต่างๆดังนี้  



๑๑๙ 
 

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
       รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูบุญยานุช  ผาสุก และ ครูชวนใจ  แก้วน ามา   
รางวัล “ประกาศเกียรติคณุสร้างคณุงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจ าปี 58”  จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามบริหารธรุกิจ (SBAC) 

นายปัญญา  จันทวงษ์ รางวัลชมเชย  การประกวดวาดภาพเฉลิมพระ
เกียรตดิ้านการอนรุักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีท่ี 3  หัวข้อ 

“พลังงาน...ตามรอยพ่อ” จัดโดยกระทรวงพลังงาน 



๑๒๐ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

ที่  85  / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 

-------------------------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ        
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งในการจัดท า
รายงานประเมินประจ าปีการศึกษา  ต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   
ดังนั้น  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นางสุมนา  ธิกุลวงษ์             ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2.  นายพันธ์ศักดิ์  นิ่มพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
3.  นายประดิษฐ์  แก่นหอม รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
4.  นางสมคิด  ปูชิตเสถียร          รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
5.  นางศุภลักษณ์  กวีตา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่  ให้การปรึกษา สั่งการ ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
                ด้วยความเรียบรอ้ย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  นางสาวชวัลพัชร์   ศิริวฒันวบิูลย์   หัวหน้า 
2.  นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี                รองหัวหน้า 
3.  นางสาวสุนทรีย์  แก้วกันไทย     ผู้ช่วย 
4.  นางสาวบุณยานุช  ผาสุก    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง    ผู้ช่วย 
6.  นางสาวฤทัยรัตน์  เสืออ่ิม    ผู้ช่วย 
7.  นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์     ผู้ช่วย 
8.  นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง               ผู้ช่วย 
9.  นางสาวรัตนา   อินต๊ะวงศ์     ผู้ช่วย 
10. นางสาวนราพร  อนุศาสน์     ผู้ช่วย 
11. นางถวิล  เกตุแก้ว      ผู้ช่วย 
12. นางสาวสุภัทรา  อรัญนาค     ผู้ช่วย 
13. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว     ผู้ช่วย 
14. นางสาวนงนุช  ร่วมรักษ์    ผู้ช่วย 
15. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี     ผู้ช่วย 
16. นางสาวมะลิวัลย์  ดีหลาย     ผู้ช่วย 
17.  นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์     ผู้ช่วย 



๑๒๑ 
 

18. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว     ผู้ช่วย 
19. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย  

      หน้าที่ 1. ให้ค าปรึกษาแนะน าการแก่ครู ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผู้เรียน มฐ.1-6  
                   และมาตรฐานด้านครู มฐ.7  เพ่ือให้เข้าใจในข้อปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

       2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปข้อมูลในมาตรฐานที่รับผิดชอบในข้อที่ 1 เพ่ือจัดท าสารสนเทศ 
 

3.  คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1. นางสาวสุนทรีย์  แก้วกันไทย   หัวหน้า 
2. นางดวงเนตร  ดิษฐลักษณ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวนราพร  อนุศาสน์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุชาดา  สังข์ทอง              ผูช้่วย 
5. นางสาวสุกัญญา  ส่งแสง   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1. นางสาวบุณยานุช  ผาสุข   หัวหน้า 
2. นางสาววริศรา  กินูน    ผู้ช่วย 
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ค าแผ่น   ผู้ช่วย  
4. นายปรีดา  ศรีทาเวช    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                          
อย่างต่อเนื่อง 

1. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง   หัวหน้า 
2. นางอัมรา  อินโอภาส    ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

1. นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออ่ิม   หัวหน้า 
2. นางทิพวรรณ  บุญนาค   ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุนันทา  เจริญสุข   ผู้ช่วย 
4. นางสมควร  ปลื้มสุข    ผู้ช่วย 
5. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
1. นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์   หัวหน้า 
2. นางสาวเสาวนุช  วุฒสิาร   ผู้ช่วย 
3. นายณปิติ  วงษา    ผู้ช่วย 
4. นางสาวพัชรินทร์  อินละคร   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติ  ดีต่ออาชีพสุจริต 

1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง   หัวหน้า 
2. นางสาวสมหมาย  โพธิ์ประยูร   ผู้ช่วย 
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3. นายศรรธรรศ  กุลวงศ์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท   ผู้ช่วย 
5. นายบุญตรี  ศรีกะชา    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1. นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงศ์   หัวหน้า 
2. นางสาวพริ้มเพรา  เดชด ารง   ผู้ช่วย 
3. นางสาวฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ์   ผู้ช่วย 
4. นางณัฌอร  เฆมเฉลิม    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1. นางสาวนราพร  อนุศาสน์   หัวหน้า 
2. นายไพรัช  สภานนท์    ผู้ช่วย 
3. นางเกษสินี  ปานสีนุ่น   ผู้ช่วย 
4. นางสาววิรัญชนา  ประชานุกูล   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. นางถวิล  เกตุแก้ว    หัวหน้า 
2. นางสาวริญรภัสร์  โรจน์ศิริพูล   ผู้ช่วย 
3. นางสาวศุภมาส  ภาสุระ   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1. นางสาวสุภัทรา  อรัญนาค   หัวหน้า 
2. นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุมล  เสวตสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวววิภารัตน์  งาหอม             ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                              
เต็มตามศักยภาพ 

1. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว   หัวหน้า 
2. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล   ผู้ช่วย 
3. นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร   ผู้ช่วย 
4. นางสาวรัชนก  พรหมมิตร   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน  
กฎกระทรวง 

1. นางสาววิภาภรณ์  สุเทว ี   หัวหน้า 
2. นายภูรินท์    บูรณพล   ผู้ช่วย 
3. นางสาวววิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. นางสาวนงนุช  ร่วมรักษ์   หัวหน้า 
2. นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวสิริกุล  แหวนมุข   ผู้ช่วย 
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4. นางสาววิลาสินี  ชชูื่น    ผู้ช่วย 
      มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

1. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี   หัวหน้า 
2. นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวน้ าผึ้ง  พรหมเทพ   ผู้ช่วย 

      มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ      
      ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1. นางสาวมะลิวัลย์  ชั้นกลาง   หัวหน้า 
2. นางพรพนา  อัญชลิสังกาศ   ผู้ช่วย 
3. นางสาววาสนา  อุปสิทธิ์   ผู้ช่วย 

หน้าที ่   1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา 2558 
           2. บรรยายร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)และเขียนวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา   
                แนวทางพัฒนาในอนาคต  ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ   (ข้อ 1 และ ข้อ 2  แล้วเสร็จภายใน 
                 วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2559) 

3.   คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีการศึกษา 2558 
1. นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบลูย์  หัวหน้า 
2. นางสาววิภาภรณ์  สุเทว ี   ผู้ช่วย 
3. นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง   ผู้ช่วย  
5. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี   ผู้ช่วย 
6. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว   ผู้ช่วย 
7. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย 

หน้าที ่1. จัดเตรียมรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพม.2 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป  
           2. จัดท าเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558  ให้แล้วเสร็จภายใน                                 
                วันที่  30  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559 

         
 
 
 
 

      สั่ง ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                 (นางสุมนา  ธิกุลวงษ์ ) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
 

 
 



๑๒๔ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

ที่  87  / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

(ฉบับปรับปรุง) 
-------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และ 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายใน โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15 มาตรฐานและจัดท าการประเมิน              
8 องค์ประกอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อระบบกระบวนการท างาน PDCA ส าหรับรองรับการประเมิน
ทั้งจากภายในสถานศึกษาและจากต้นสังกัด โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด   ดังนั้นจึงแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบในการแต่มาตรฐานการศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นางสุมนา  ธิกุลวงษ์              ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2.  นายพันธ์ศักดิ์  นิ่มพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
3.  นายประดิษฐ์  แก่นหอม รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
4.  นางสมคิด  ปูชิตเสถียร          รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
5.  นางศุภลักษณ์  กวีตา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่  ให้การปรึกษา สั่งการ ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 หน้าที่  ให้การปรึกษา สั่งการ ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
                ด้วยความเรียบรอ้ย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  นางสาวชวัลพัชร์   ศิริวฒันวบิูลย์   หัวหน้า 
2.  นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี                รองหัวหน้า 
3.  นางสาวสุนทรีย์  แก้วกันไทย     ผู้ช่วย 
4.  นางสาวบุณยานุช  ผาสุก    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง    ผู้ช่วย 
6.  นางสาวฤทัยรัตน์  เสืออ่ิม    ผู้ช่วย 
7.  นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์     ผู้ช่วย 
8.  นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง               ผู้ช่วย 
9.  นางสาวรัตนา   อินต๊ะวงศ์     ผู้ช่วย 
10. นางสาวนราพร  อนุศาสน์     ผู้ช่วย 
11. นางถวิล  เกตุแก้ว      ผู้ช่วย 
12. นางสาวสุภัทรา  อรัญนาค     ผู้ช่วย 
13. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว     ผู้ช่วย 



๑๒๕ 
 

14. นางสาวนงนุช  ร่วมรักษ์    ผู้ช่วย 
15. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี     ผู้ช่วย 
16. นางสาวมะลิวัลย์  ดีหลาย     ผู้ช่วย 
17.  นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์     ผู้ช่วย 
18. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว     ผู้ช่วย 
19. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย  

      หน้าที่ 1. ให้ค าปรึกษาแนะน าการแก่ครู ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผู้เรียน มฐ.1-6  
                   และมาตรฐานด้านครู มฐ.7  เพ่ือให้เข้าใจในข้อปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

       2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปข้อมูลในมาตรฐานที่รับผิดชอบในข้อที่ 1 เพ่ือจัดท าสารสนเทศ 
 

3.  คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

6. นางสาวสุนทรีย์  แก้วกันไทย   หัวหน้า 
7. นางดวงเนตร  ดิษฐลักษณ   ผู้ช่วย 
8. นางสาวนราพร  อนุศาสน์   ผู้ช่วย 
9. นางสาวสุชาดา  สังข์ทอง              ผูช้่วย 
10. นางสาวสุกัญญา  ส่งแสง   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
5. นางสาวบุณยานุช  ผาสุข   หัวหน้า 
6. นางสาววริศรา  กินูน    ผู้ช่วย 
7. นางสาวรัชฎาภรณ์  ค าแผ่น   ผู้ช่วย  
8. นายปรีดา  ศรีทาเวช    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                          
อย่างต่อเนื่อง 

5. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง   หัวหน้า 
6. นางอัมรา  อินโอภาส    ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย  ผู้ช่วย 
8. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

6. นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออ่ิม   หัวหน้า 
7. นางทิพวรรณ  บุญนาค   ผู้ช่วย 
8. นางสาวสุนันทา  เจริญสุข   ผู้ช่วย 
9. นางสมควร  ปลื้มสุข    ผู้ช่วย 
10. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5. นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์   หัวหน้า 
6. นางสาวเสาวนุช  วุฒสิาร   ผู้ช่วย 
7. นายณปิติ  วงษา    ผู้ช่วย 
8. นางสาวพัชรินทร์  อินละคร   ผู้ช่วย 



๑๒๖ 
 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติ  ดีต่ออาชีพสุจริต 

6. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง   หัวหน้า 
7. นางสาวสมหมาย  โพธิ์ประยูร   ผู้ช่วย 
8. นายศรรธรรศ  กุลวงศ์   ผู้ช่วย 
9. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท   ผู้ช่วย 
10. นายบุญตรี  ศรีกะชา    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงศ์   หัวหน้า 
6. นางสาวพริ้มเพรา  เดชด ารง   ผู้ช่วย 
7. นางสาวฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ์   ผู้ช่วย 
8. นางณัฌอร  เฆมเฉลิม    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. นางสาวนราพร  อนุศาสน์   หัวหน้า 
6. นายไพรัช  สภานนท์    ผู้ช่วย 
7. นางเกษสินี  ปานสีนุ่น   ผู้ช่วย 
8. นางสาววิรัญชนา  ประชานุกูล   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. นางถวิล  เกตุแก้ว    หัวหน้า 
5. นางสาวริญรภัสร์  โรจน์ศิริพูล   ผู้ช่วย 
6. นางสาวศุภมาส  ภาสุระ   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5. นางสาวสุภัทรา  อรัญนาค   หัวหน้า 
6. นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์   ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุมล  เสวตสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
8. นางสาวววิภารัตน์  งาหอม             ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                              
เต็มตามศักยภาพ 

5. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว   หัวหน้า 
6. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล   ผู้ช่วย 
7. นายปฐมพงษ์  เอ้ืออวยพร   ผู้ช่วย 
8. นางสาวรัชนก  พรหมมิตร   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน      
กฎกระทรวง 

4. นางสาววิภาภรณ์  สุเทว ี   หัวหน้า 
5. นายภูรินท์    บูรณพล   ผู้ช่วย 
6. นางสาวววิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา  ผู้ช่วย 



๑๒๗ 
 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. นางสาวนงนุช  ร่วมรักษ์   หัวหน้า 
6. นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์   ผู้ช่วย 
7. นางสาวสิริกุล  แหวนมุข   ผู้ช่วย 
8. นางสาววิลาสินี  ชชูื่น    ผู้ช่วย 

      มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
4. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี   หัวหน้า 
5. นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์   ผู้ช่วย 
6. นางสาวน้ าผึ้ง  พรหมเทพ   ผู้ช่วย 

     มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ      
      ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

4. นางสาวมะลิวัลย์  ชั้นกลาง   หัวหน้า 
5. นางพรพนา  อัญชลิสังกาศ   ผู้ช่วย 
6. นางสาววาสนา  อุปสิทธิ์   ผู้ช่วย 

หน้าที ่   1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา 2558  
            2. บรรยายร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)และเขียนวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา   
                  แนวทางพัฒนาในอนาคต  ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ   (ข้อ 1 และ ข้อ 2  แล้วเสร็จภายใน 
                 วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2559) 

3.   คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีการศึกษา 2558 
8. นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบลูย์  หัวหน้า 
9. นางสาววิภาภรณ์  สุเทว ี   ผู้ช่วย 
10. นางสาวโสทิพย์  สุนทรวงษ์   ผู้ช่วย 
11. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง   ผู้ช่วย  
12. นางสาวภัทรภร  เปรมปรี   ผู้ช่วย 
13. นางสาวธารารัตน์  เกตุแก้ว   ผู้ช่วย 
14. นางสาวอาภาวดี  ทิพย์ราพันธ์   ผู้ช่วย 

หน้าที ่1. รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆพร้อมทั้งจัดเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอกของ    
สถานศึกษา  

         
 
 
 

      สั่ง ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                 (นางสุมนา  ธิกุลวงษ์ ) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
 



๑๒๘ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
ที่  86  / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2558 
-------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้
สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
ดังนั้น  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินภายใน  ดังต่อไปนี้ 

1.  นางสุมนา  ธิกุลวงษ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายพันธ์ศักดิ์  นิ่มพานิช      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3.  นายประดิษฐ์  แก่นหอม      รองผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการ  
4.  นางศุภลักษณ์  กวีตา       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
5.  นางสมคิด  ปูชิตเสถียร      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
6.  นายวันชัย  คงเพ็ชร์       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7.  นายยุทธนันท์  ศรีชุมภ ู      ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  8.  นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบูลย์    ครู     กรรมการ 
  9.  นางสาวภัทรภร  เปรมปรี      คร ู     กรรมการ 

10.  นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์      คร ู     กรรมการ 
11. นางสาววิภาภรณ์  สุเทว ี           ครู หวัหน้างานประกันภายใน    

 
     
     หน้าที ่   ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2558   
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินจาก สพม.2 

 
            สั่ง ณ วันที่  4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 

      
 

                            
                                                                     (  นางสุมนา  ธิกุลวงษ์  ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                  

 



๑๒๙ 
 

 
 

 
 
 

   
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง         สหวิทยาเขต  วิภาวดี 
 

 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

การปฏิบัต ิ
มีการปฏิบัติ 

(อย่างครบถ้วน) 
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 1
ความตรงของการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม 
หลักเกณฑ์วิธกีาร
ที่ สพม.2 ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ประเมินสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของ 
การประเมินตนเอง 
1)  มีการประเมินเพื่อตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
 

 

 

 2)  มีการประเมินเพื่อประเมินคณุภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  

 

 3) มีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมลูสะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของสถานศึกษาและมีการวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการ
ประเมิน ได้แก่ ปัจจยัภายในสถานศึกษา และปัจจยัภายนอก
สถานศึกษา 

 

 

4) มีการประเมินเพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพตามบริบทของสถานศึกษาและประกันคณุภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

5) มีการประเมินเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณะ  

 

                                                     รวมจ านวนข้อ 5  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  1.2 ประเมินตามระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการที่  
สพม.2  ก าหนด 
1) การประเมินที่พิจารณาตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี  และ 
เกณฑ์การพิจารณาตามที่สพม. 2  ก าหนด 

 

 

2) การพิจารณาผลการประเมินเพือ่รองรับมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาตรฐาน   
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพม.2  ก าหนดทุกมาตรฐาน 

 

 

3) การพิจารณาผลการประเมินเพือ่รับรองมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ สพม.2  ก าหนด 

 

 

                                                     รวมจ านวนข้อ 4  
 

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(การประเมินตนเองของสถานศึกษา : SAR)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม. 2 



๑๓๐ 
 

 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

การปฏิบัต ิ
มีการปฏิบัติ 

(อย่างครบถ้วน) 
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 
 

มาตรฐานที่ 2 
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของ
กระบวนการ
ประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้  2.1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไดม้าตรฐาน 
 

1)  มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี  ท้ังการสังเกต  
สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารไดส้อดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งช้ี และ มาตรฐานที่ประเมิน 

 

 

2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  อาทิ 
ผู้บริหาร  นักเรียน  อาจารย์  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
สมาคมศิษย์เก่า  ชุมชน 

 

 

3)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้าโดย
การท างานเป็นทีม  

 

4)  มีการวางแผนและก าหนดขนาดของกลุ่มผู้ถูกประเมิน 
หรือผู้ให้ข้อมลูอย่างเหมาะสม  

 

                                                   รวมจ านวนข้อ 4  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
1) มีการน าเสนอข้อมลู สถิติ โครงการส าคญั ตลอดจนร่องรอย
หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการประเมิน  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

 

2) มีการน าเสนอข้อมูล สถิติ โครงการส าคัญ ตลอดจนร่องรอย
หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการประเมิน ด้านการจัดการศึกษาอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 

3)  มีการน าเสนอข้อมลู สถิติ โครงการส าคัญ ตลอดจนร่องรอย
หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู้อย่างถูกต้อง และครบถว้น 

 

 

4) มีการน าเสนอข้อมลู สถิติ โครงการส าคญั ตลอดจนร่องรอย
หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 

 

5) มีการน าเสนอข้อมลู สถิติ โครงการส าคญั ตลอดจนร่องรอย
หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการประเมิน ด้านมาตรการส่งเสริม  

 

                                                  รวมจ านวนข้อ 5  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 



๑๓๑ 
 

มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

การปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ
อย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 2 
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของ
กระบวนการ
ประเมิน (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) มีการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่  
สพม. 2 ก าหนด 

 

 

2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ในแต่ละตัวบ่งช้ี ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ สพม.2  ก าหนด    

 

3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ในแต่ละมาตรฐานถูกต้อง   
                                                  รวมจ านวนข้อ 3   

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.4 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูเทียบ
กับมาตรฐานการประเมิน 
1) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ถูกต้องตามเกณฑ์ที่    
สพม.2  ก าหนด 

 

 

2) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรายมาตรฐาน 
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพม.2 ก าหนด  

 

3) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานศึกษา 
ในภาพรวมถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด  

 

                                                    รวมจ านวนข้อ 3  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3
ประสิทธิผลของ
การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของการประเมิน 

 1) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  1  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้
 

 

 2) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  2  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 3) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  3  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 4) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  4  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 5) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  5  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 6) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  6  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 7) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  7  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 8) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  8  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

 9) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  9  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

10) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 10 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

11) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 11 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   

12) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 12 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   



๑๓๒ 
 

มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

การปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ
อย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3
ประสิทธิผลของ
การประเมิน 

13) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 13 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   
14) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 14 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   
15) ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 15 มีความถูกต้องเชื่อถือได ้   
                                                  รวมจ านวนข้อ 15  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  3.2 ความชัดเจนและถูกต้องของรายงาน 
ผลการประเมิน 
1) รายงานผลการประเมินมโีครงสร้างและรูปแบบตามที่   
สพม. 2 ก าหนด 

 

 

2)  มีการระบุข้อมลูพื้นฐาน การอธบิายสภาพและบรบิทของ
สถานศึกษาอยา่งชัดเจน  

 

3) มีการน าเสนอรายงานการประเมินที่อธิบายกระบวนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

 

4) ภาษาที่ใช้ในการเขยีนรายงานการประเมินมคีวามถกูต้องชัดเจน 
กระชับ เข้าใจง่าย  

 

                                                   รวมจ านวนข้อ 4  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4
ความเป็นไปได้
และความ
เหมาะสมของ
ปัจจัยสนับสนุน
โครงการที่
ส าเร็จและ
โครงการที่ 
ไม่ส าเร็จ 
 
 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ความชัดเจนและความเป็นไปได้ของ 
ปัจจัยสนับสนุนและข้อเสนอแนะ 
1) ปัจจัยสนับสนุนเป็นรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน ครอบคลมุ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา  อย่างน้อย 5 โครงการ 

 

 

2) ข้อเสนอแนะ เป็นรปูธรรม เหมาะสม   น าไปปฏบิัตไิด ้   
3) ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการประเมิน   
                                             รวมจ านวนข้อ 3  

สรุปคะแนนที่ได้   4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ความสมเหตุ สมผลของจุดเด่น จุดควรพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนา 
1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ตรงกับ
ประเด็นปัญหา 

 

 

2) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา สอดคล้องกับ
ผลการประเมิน  

 

 
 
 



๑๓๓ 
 

มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

การปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ
อย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

 

มาตรฐานที่ 4
ความเป็นไปได้
และความ
เหมาะสมของ
ปัจจัยสนับสนุน
โครงการที่
ส าเร็จและ
โครงการที่ 
ไม่ส าเร็จ (ต่อ) 

 

3) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา 

 
 

4) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา สามารถน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาได้ โดยครอบคลุม
ด้านการมีประโยชน์  ประหยัด  ระยะเวลาด าเนินการ  และ
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 

  

                                                   รวมจ านวนข้อ 3   

สรุปคะแนนที่ได้   3   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 10 ตัวบ่งชี้  =  3.9  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
สรุปผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(การประเมินตนเองของสถานศึกษา : SAR) 
 
   รับรองเอกสารรายงาน (ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป) 
 
      ไม่รับรองเอกสารรายงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 


