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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนปรางค์กู่ ที่ตั้ง ๔๑๔ ต าบลพิมาย อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ      
โทร ๐๔๕-๖๙๗๐๕๕  โทรสาร ๐๔๕-๖๙๗๐๕๕, e-mail prangkupk@gmail.com, Website prangku.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

 โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา ณ บ้านเลขที่ 
๔๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมาย ต าบลพิมาย อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ในปีแรกใช้หอประชุมอ าเภอปรางค์กู่เป็นที่ด าเนินการสอน มีนักเรียน ๑๕ คน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๑๓ ได้จัดสร้างอาคารแบบ ๒๑๒ เป็นอาคารเรียนหลังแรกบนเนื้อที่ ๖๗ ไร่  ๑ งาน 
๖๐ ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากนั้นในปีการศึกษา 
๒๕๒๔  โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปัจจุบัน โรงเรียนปรางค์กู่  
ได้ขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณ นักเรียน บุคลากร อาคาร สถานที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  
 
 ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
                   
 

“รูปปรางค์ ๓ หลัง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความเจริญในทางวัฒนธรรม” 
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พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธปรางค์มหาฑีฆราชานุสรณ์   

 

 

 

 

 

 

 

สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า-ม่วง 
    ฟ้า : ผู้มีจิตใจสูงส่ง มีความคิดกว้างไกล 
    ม่วง : ผู้มีปัญญา จิตใจหนักแน่น 

คติพจน์   วิปตฺติ นรมจฺเจติ สิกขา  “การศึกษาพาให้คนพ้นวิบัติ” 
ค าขวัญ   เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
ปรัชญา   ริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งม่ัน พัฒนาการศึกษา และสังคม 
อักษรย่อ  ป.ก. 
อัตลักษณ์  เรียนรู้ภาษา   กา้วหน้าวิชาการ   เบ่งบานคุณธรรม 
เอกลักษณ์  มีจิตสาธารณะ 
ขนาดโรงเรียน             โรงเรียนขนาดใหญ่   
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นทองกวาว (ต้นจาน)  
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รายชื่อผู้บริหาร (ให้มีชื่อผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันด้วย) 
 ๑. นายอ าไพ   ธานี    ต าแหน่งครูใหญ่    พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ.๒๕๑๑ 
 ๒. นายชาญณรงค์  อินทรีย์ ต าแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. ๒๕๑๑ – พ.ศ.๒๕๑๘ 
 ๓.  นายสุข  มีกุล  ต าแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๒๕ 
 ๔. นายโสฬส  วรรณวงษ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๓๑ 
 ๕. นายสากล  ชัยชาญ  ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๓๒ 
 ๖. นางสาวสมพร  เทศะบ ารุง ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๔ 
 ๗. นายเกรียงศักดิ์  สุมาลี  ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๘. นายสมบูรณ์  ธงสันเทียะ ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๙. นายวรรณกิจ  อินทประพงศ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๑๐. นายด ารงค์   ภุมมา  ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๑๑. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ ต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน 
 

 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

แผนที่โรงเรียนปรางค์กู่ จาก Google Earth 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร และรองผู้อ านวยการ  (คนปัจจุบัน) 
  
 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ 
โทรศัพท ์๐๔๕-๖๙๗๐๘๘  e-mail  prangkupk@gmail.com 

                                    วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
                                    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบัน  
                                    เป็นเวลา ๓ ปี ๗ เดือน 
                                    

     ๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ คน ประกอบด้วย 
        ๒.๑ นายณรงค์ ศรไชย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา   
             โทรศัพท ์๐๔๕-๖๙๗๐๘๘  e-mail  Sonchai_pk@hotmail.com                                        

                                         รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายธุรการ 

                                   ๒.๒ นางบุญเรือน  คูณทวี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
                                         โทรศัพท ์๐๔๕-๖๙๗๐๘๘  e-mail  nangart@gmail.com 
                                         รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
                           ๒.๓ นายยอดยิ่ง จันทะดวง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
                                          โทรศัพท ์๐๔๕-๖๙๗๐๘๘  e-mail  prangkupk@gmail.com 
                                          รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
                                      ๒.๔ นายวิจิตร ผสมวงศ์ วฒุิการศึกษาสูงสุด กศ.บ.บริหารการศึกษา 
                                         โทรศัพท ์๐๘๑-๒๖๔๓๒๕๓  e-mail  suchat_doctor@hotmail.com 
                                         รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายปกครอง 

 
 
                                                   

การติดต่อสื่อสาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน   ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘  
ฝ่ายธุรการ    ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘   
ฝ่ายปกครอง    ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘ ต่อ ๑๑๖ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘ ต่อ ๑๑๔ 
ฝ่ายวิชาการ    ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘ ต่อ ๑๐๖ 

  งานชุมชนสัมพันธ์   ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘ ต่อ ๑๐๕ 
  งานนโยบายและแผนงาน   ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘ ต่อ ๑๐๙ 

โทรศัพท์, โทรสาร    ๐-๔๕๖๙-๗๐๘๘  
เว็บไซต์ :         prangku.ac.th    
E-mail :       prangkupk@gmail.com 
 

 

mailto:prangkupk@gmail.com
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา   (ข้อมูล  ณ   วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙) 
 ๓.๑ รวมทั้งหมด ๙๑ คน   ชาย จ านวน ๓๕ คน    หญิง จ านวน ๕๖ คน          
     

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

๑ นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิร ิ ๕๗ ๓๔ ผอ./คศ.๔ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒ นายณรงค์ ศรไชย ๕๙ ๓๘ รองผอ./คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓ นางบุญเรือน  คูณทว ี ๔๐ ๑๘ รองผอ./คศ.๒ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔ นายยอดยิ่ง จันทะดวง ๕๕ ๒๔ รองผอ./คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕ นางกรรณิการ์ เครือมาศ ๕๖ ๓๖ ครู/ คศ.๓ กศ.ม. หลักสตูรและการสอน 
๖ นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม ๔๕ ๒๒ ครู /คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
๗ นางวิไลพรจติต์ มั่นการ ๔๑ ๑๖ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๘ นางสาวอรุณน ีแก้วค า ๔๙ ๒๑ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๙ นางรัตติยา ราษเจริญ ๓๖ ๑๐ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๑๐ นางมาลิน ีงามแสง ๓๑ ๕ คร/ูคศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๑ นางสาวกฤษณา นันทะสิงห ์ ๓๒ ๔ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๒ นางสาวนิตยพร  ภาวเิศษ ๓๒ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๓ นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ ์ ๓๒ ๔ คร/ูคศ.๒ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
๑๔ นางวรนุช  หน่างเกษม ๔๑ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๕ นางอุไร  ครบสุวรรณ ๓๐ ๕ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๖ นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
๑๗ นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัต ิ ๔๑ ๑๙ คร/ูคศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
๑๘ นายเสถียร ค าชมพ ู ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร ์
๑๙ นายจิรวัฒน์ เสนาะล้ า ๓๕ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๐ นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล ๕๕ ๓๒ ครู /คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร ์
๒๑ นายวิจิตร ผสมวงศ์ ๕๕ ๓๕ ครู /คศ.๓ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
๒๒ นายเรวัต อาวะรณุ ๔๕ ๒๒ ครู /คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๓ นายณรงค์ศักดิ์ จึงสุวด ี ๕๖ ๓๓ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๔ นางสาวทองพันธ ์ยงกุล ๔๐ ๑๙ ครู/คศ.๓ กศ.ม. การวิจัยการศึกษา 
๒๕ นายอภิวัฒน ์วงศ์ภักด ี ๔๐ ๑๓ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๖ นายช านาญ หงสส์นิท ๓๗ ๘ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๗ นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ๓๗ ๑๕ ครู/คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๘ นางสาวอาณชิยา วรรณา ๓๑ ๖ คร/ูคศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๙ นางสาวดวงตะวัน งามแสง ๓๒ ๖ คร/ูคศ.๒ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์
๓๐ นายบัณฑติ ค าแพง ๒๘ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๑ นางสาววารีกุล  วิทยอุดม ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
๓๒ นางเครือมาศ ทองงาม ๔๒ ๒๐ คร/ูคศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส ์
๓๓ นางธนนันท์ ปัญญา ๓๗ ๑๕ ครู/คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส ์
๓๔ นายจ าเนียร ใจนวน ๕๑ ๒๕ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๕ นางจันทร์ทิพย ์เจียมพงษ ์ ๓๙ ๑๕ ครู/คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๖ นางสาวประภาพร อสิพงษ ์ ๓๙ ๑๒ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๗ นางสาวณัฎฐ์กฤตา บึงไกร ๓๙ ๑๐ ครู/คศ.๓ วท.ม. วิทยาศาสตร ์
๓๘ นางสาวสาธิมน  พลรักษ ์ ๓๒ ๕ คร/ูคศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๙ นางสาวสุพิศ  ศิริบรูณ ์ ๓๒ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๐ นายวรโชติ  วงษ์นิล ๒๙ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 



๖ 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

๔๑ นางสาวกนกวรรณ ศรไชย ๓๒ ๕ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๒ นายประเสริฐ  เติมใจ ๓๔ ๓ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ฟิสิกส ์
๔๓ นายภูรภิัทร  ทิพย์รักษา ๓๓ ๔ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๔ นายประสิทธ์ิ ชมพูเขา ๓๙ ๑๓ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๕ นางสาวกัษมาพร หลอดทอง ๒๗ ๔ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ชีววิทยา 
๔๖ นายสถิตย์ รชตธ ามรงค ์ ๕๙ ๓๘ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๗ นางสิรินาฎ รชตธ ามรงค ์ ๕๗ ๓๖ ครู/ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๘ นายประสิทธ์ิ นามบุตรด ี ๕๔ ๒๘ ครู /คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย 
๔๙ นางณัฐนภา ต้นงาม ๔๑ ๑๙ ครู /คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕๐ นางศรุตา ชมพูเขา ๓๗ ๑๐ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย 
๕๑ นางศุภัชญา จันทรเขตร ์ ๔๑ ๑๓ คร/ูคศ.๒ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
๕๒ นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ ๒๕ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕๓ นางสาวอักษราภัค  หาดค า ๓๔ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
๕๔ นางสาวศศิธร  ไกยสิทธ์ิ ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
๕๕ นางชนากานต์ บุตรศาสตร ์ ๓๕ ๕ คร/ูคศ.๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕๖ นายทวีศักดิ์ ศรสีุข ๕๓ ๒๖ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕๗ นายธนพัฒน์ โคษา ๔๓ ๑๙ คร/ูคศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา 
๕๘ นางสาวอุทัย ผมทอง ๔๕ ๒๑ ครู /คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕๙ นายจรสั ศิริเลิศ ๔๐ ๓ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๐ นายวัชระชัย สุรวิทย ์ ๓๓ ๓ คร/ูคศ.๑ ค.บ. พลศึกษา 
๖๑ นายปราโมทย์ แหวนเงิน ๕๑ ๒๒ ครู /คศ.๔ ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 
๖๒ นายธนาเสถียร วันด ี ๕๒ ๓๐ ครู/ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๓ นายสุรภาพ สุขผดุง ๕๘ ๓๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. การบริหารการศึกษา 
๖๔ นางกรชุลี ศรีสุข ๔๗ ๒๔ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๕ นางวิไลลักษณ์ เหล็กเอี้ยง ๕๔ ๑๒ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๖ นางนิรันดร์ สภุาทิพย ์ ๕๓ ๓๑ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๗ น.ส.ปราณปรียา พรมสิทธ์ิ ๓๕ ๔ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 
๖๘ นายไพโรจน์ อุทะจันทร ์ ๓๒ ๕ คร/ูคศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๖๙ ส.ต.ต.ณัฐจติรภณ ไสว ๔๓ ๑ ครูผู้ช่วย พธ.บ. พุทธศาสตร ์
๗๐ นายถิรวัฒน์ เสาศริ ิ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
๗๑ นางสาววสมน ชอินทรวงศ ์ ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์
๗๒ นายกิจจา เตารัตน ์ ๔๘ ๒๔ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๗๓ นางกรรณิการ์ จันทะดวง ๕๑ ๒๒ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๗๔ นายโชคชัย บุญเสนอ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปกรรม 
๗๕ นางพเยีย ห้วยจันทร ์ ๔๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฏศิลป ์
๗๖ นายวิรัช  หมอนเสมอ ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ดนตรสีากล 
๗๗ นางสาวอุบล ขาวสะอาด ๕๐ ๒๒ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๗๘ นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ๔๙ ๒๒ คร/ูคศ.๓ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๗๙ นายพันธ์ศักดิ ์แสวงผล ๔๘ ๒๐ คร/ูคศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๘๐ น.ส.ลักษณาวรยี์ อสิพงษ ์ ๔๓ ๒๐ คร/ูคศ.๓ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
๘๑ นายคุณาพจน ์คลธา ๔๑ ๑๘ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๘๒ นางธันยภัส สดีาดลิกกุล ๓๖ ๑๒ คร/ูคศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 



๗ 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

๘๓ นางสาวประภัสสร อสิพงษ ์ ๓๗ ๑๔ คร/ูคศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๘๔ นางสาวเบญจมาศ สมควร ๓๑ ๕ คร/ูคศ.๒ กศ.ม. หลักสตูรและการสอน 
๘๕ นางสาววริษา  ศรีเลิศ ๓๒ ๖ คร/ูคศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๘๖ นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ๒๗ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
๘๗ นายกิตติพงษ์ อสิพงษ ์ ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน 
๘๙ นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน 
๙๐ นางนิตยา สิทธิศร ๔๒ ๑๕ คร/ูคศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๙๑ นางสาวนุชนาฎ รชตธ ามรงค์ ๓๒ ๔ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 
      ๓.๑.๑ สรุปจ านวนครูผู้สอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
หมายเหตุ 

ไม่นับซ้ าครูผู้สอนเวียน 
ภาษาไทย ๑๐  
คณิตศาสตร์ ๑๒  
วิทยาศาสตร์ ๑๔  
สังคมศึกษา ฯ ๑๑  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕  
ศิลปะ ๕  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๕  
ภาษาต่างประเทศ ๑๔  

รวม ๘๖  

                 ๓.๑.๒ มีจ านวนครู   ...√...  ครบชั้น   ......  ไม่ครบชั้น 
                 ๓.๑.๓ ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย  ๑๗  ชั่วโมง :  สัปดาห์   

       ๓.๑.๔ จ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  ๘๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓ 
            จ านวนครูที่สอนตรงตามความถนัด  ๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ 
                 ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

       ๓.๑.๕ อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๔  (ภาพรวม) 
 
 ๓.๒ พนักงานราชการ จ านวนทั้งหมด ๔ คน 
                     (ชาย)จ านวน ๒ คน/      (หญิง) ๒ คน 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายสมรรถชัย ศรีเลิศ ๔๐ พนักงานราชการ/๑๐ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาพลศึกษา/ม.๑ พนักงานราชการ 

๒ นายศักธพิร ศรีดาชาต ิ ๓๙ พนักงานราชการ/๘ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาพลศึกษา/ม.๓ พนักงานราชการ 

๓ นางสาวจินตนา อสิพงษ ์ ๓๑ พนักงานราชการ/๘ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์/ม.๒ พนักงานราชการ 

๔ นางอภญิญาพร  วรแสน ๓๓ พนักงานราชการ/๘ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.๒,๓ พนักงานราชการ 

  



๘ 
 

    ๓.๓ ครูอัตราจ้าง  จ านวนทั้งหมด ๑๓ คน 
                     (ชาย) จ านวน ๕ คน/ (หญิง) ๘ คน 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ต าแหน่ง/

ประสบการณ ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
 
 

จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.กนกวรรณ พันธมาศ ๓๑ ครอูัตราจ้าง/๗ วท.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์/ม.๒ วิกฤต 
๒ นางสาววรรณภา  พงษ์ธน ู ๒๗ ครอูัตราจ้าง/๔ บธ.บ การบัญช ี บัญชี/งานสารบรรณ งบรายได้สถานศึกษา 
๓ นางสาวสุวิมล  บุราคร ๒๘ ครอูัตราจ้าง/๕ วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ คอมพิวเตอร์/ปวช. วิกฤต 
๔ นายภานุวัฒน์  ปิ่นหอม ๒๘ ครอูัตราจ้าง/๒ คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานช่าง งบสมาคมฯ 
๕ นางธัญวรัตม์  มันดินแดง ๒๘ ครธูุรการ/๓ บธ.บ.  การจัดการทั่วไป  งานพัสดุ ครูธุรการ 
๖ นายณัฐวัตร  สีสัน ๒๙ ครอูัตราจ้าง/๕ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา/ม.๒ งบรายได้สถานศึกษา 
๗ นางสาวศิรขิวัญ  สมานมิตร ๒๗ ครอูัตราจ้าง/๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๒ งบรายได้สถานศึกษา 
๘ นายวีระวุฒิ  จังอินทร ์ ๒๙ ครอูัตราจ้าง/๓ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.๔-๕ งบสมาคมฯ 
๙ นางสาวสมฤทัย พงษ์สีดา ๓๖ ครูอัตราจ้าง/๒ ค.บ. ฟิสิกส์ งานการเงิน งบสมาคมฯ 
๑๐ นางสาวกฤติมา สุภาทิพย ์ ๒๗ ครูอัตราจ้าง/๒ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัสดุ งบสมาคมฯ 
๑๑ น.ส.ณัฐริดา อัครชาติ ๒๔ ครูอัตราจ้าง/๑ ค.บ. นวัตกรรมและคอมพวิฯ งานปกครอง งบรายได้สถานศึกษา 
๑๒ นางสาวดมิสา  สายเช้ือ ๒๔ ครูอัตราจ้าง/๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูภาษาอังกฤษ งบรายได้สถานศึกษา 
๑๓ Mr.Donaid Allen Thomson  ครูอัตราจ้าง/๑   ครูภาษาอังกฤษ งบรายได้สถานศึกษา 

   ๓.๔  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว จ านวนทั้งหมด  ๑๓ คน 
                     (ชาย)จ านวน  ๑๑ คน/   (หญิง) ๒ คน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) อายุการท างาน(ปี) วุฒิ ต าแหน่ง 
 

จ้างด้วยเงิน 
๑ นายศริพร  อักษร ๕๘ ๓๑ ปริญญาตรี ช่างครุภัณฑ์ ๓ งบประมาณ 
๒ นายบรรพต  วรรณวงษ ์ ๕๒ ๒๑ ปริญญาตรี ยาม/บริการ งบประมาณ 
๓ นายประยนต์  อสิพงษ ์ ๕๒ ๑๐ มศ.๓ ลูกจ้างชั่วคราว SP๒ 
๔ นายสุเทียบ  พงษธ์น ู ๔๑ ๑๐ ม.๕ ลูกจ้างชั่วคราว SP๒ 
๕ นายวิไล  แหวนวงษ ์ ๕๒ ๕ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว SP๒ 
๕ นายประสิทธิ์  ทองย้อย ๗๒ ๓๘ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฯ 
๗ นางทองค า  อสิพงษ ์ ๕๑ ๑ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฯ 
๘ นายเสวย  แหวนวงษ ์ ๖๐ ๕ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว รายหัว 
๙ นายสมิ  แหวนวงษ ์ ๕๔ ๕ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว รายหัว 

๑๐ นายสุพจน ์ เหล็กเอีย้ง ๔๖ ๕ ม.๓ ลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฯ 
๑๑ นายส ารอง  แขนคันรัมย ์ ๕๑ ๔ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฯ 
๑๒ นายยันต ์ อสพิงษ์ ๕๑ ๔ ป.๔ ลูกจ้างชั่วคราว รายหัว 
๑๓ นางสาวสวาท  ศรีเลิศ  ๑  ลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฯ 

 
๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ มีจ านวนทั้งสิ้น  ๒๐  โรงเรียน 
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  มีจ านวนทั้งสิ้น   ๗๗๕  คน  ได้แก่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๓๔๗ คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๓๓๕ คน 

  จ านวนนักเรียนในโรงเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 
 
 



๙ 
 

  ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๘ ๑๕๗ ๓๑๕ ๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๑๖๙ ๓๓๑ ๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๘ ๑๘๓ ๓๔๑ ๙ 

รวม ม.ต้น ๔๗๘ ๕๐๙ ๙๘๗ ๒๗ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๑ ๒๐๐ ๓๓๑ ๑๐ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๗ ๑๙๒ ๒๙๙ ๑๐ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๐ ๒๕๑ ๓๙๑ ๑๐ 

รวม ม.ปลาย ๓๗๘ ๖๔๓ ๑,๐๒๑ ๓๐ 
ปวช.๑ ๒๙ ๑๒ ๔๑ ๒ 
ปวช.๒ ๑๘ ๒๒ ๔๐ ๑ 
ปวช.๓ ๒๒ ๑๒ ๓๔ ๑ 

รวม ปวช. ๖๙ ๔๖ ๑๑๕ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๙๒๕ ๑,๑๙๘ ๒,๑๒๓ ๖๑ 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๘ ๑๕๘ ๓๑๖ ๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕๘ ๑๗๐ ๓๒๘ ๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๐ ๑๘๔ ๓๔๔ ๙ 

รวม ม.ต้น ๔๗๖ ๕๑๒ ๙๘๘ ๒๗ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๒ ๒๐๒ ๓๓๔ ๑๐ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๐ ๑๘๕ ๒๘๕ ๑๐ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓๑ ๒๔๕ ๓๗๖ ๑๐ 

รวม ม.ปลาย ๓๖๓ ๖๓๒ ๙๙๕ ๓๐ 
ปวช.๑ ๒๙ ๑๒ ๔๑ ๒ 
ปวช.๒ ๑๘ ๒๒ ๔๐ ๑ 
ปวช.๓ ๒๐ ๑๒ ๓๒ ๑ 

รวม ปวช. ๖๗ ๔๖ ๑๑๓ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๙๐๖ ๑,๑๙๐ ๒,๐๙๖ ๖๑ 

    ข้อมลู ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

  



๑๐ 
 

๔) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) จ านวน ๓๐ คน       คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ 
 ๕) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น      จ านวน .......-....... คน      คิดเป็นร้อยละ…๐.๐๐.... 
 ๖) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล  ณ   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ม.๓          จ านวน  ๒๓๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๖๖ 
   ม.๖          จ านวน  ๒๖๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๓๗ 
 ๗) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จ านวนนักเรียนที่ทดสอบสมรรถภาพ ๒,๑๒๘ คน 
               - เป็นไปตามเกณฑ์   จ านวน ๑,๙๘๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๙ 
      - ต่ ากว่าเกณฑ์        จ านวน ๑๓๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้ 
               - กลุ่มสูง   จ านวน .......-........  คน     คิดเป็นร้อยละ ........-....... 
  -  กลุ่มปกติ จ านวน  ๑,๖๑๗   คน       คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๓ 
       -  กลุ่มต่ า   จ านวน ๒๙๖  คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๗ 
๙) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ คือ 
                       - ภายในสถานศึกษา   จ านวน ๒,๑๙๖ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
                       - ภายนอกสถานศึกษา  จ านวน ๒๕๐ คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๘ 
 ๑๐) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 
                              จ านวน  ๑,๘๗๐ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๑๕ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 
                            จ านวน ๑,๘๗๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ  คือ 
                     - ภายในสถานศึกษา     จ านวน ๒,๑๙๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐           
                     - ภายนอกสถานศึกษา   จ านวน   ๖๗๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๑ 
 ๑๓) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 
                      จ านวน  ๘๙๖ คน    คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐ 
            ๑๔) ผลการประเมินนกัเรียนที่ใช้เทคโนโลย ีส าหรับสบืค้นข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ   ดังนี้ 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ/จ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง 
(๐) 

พอใช้ 
(๑) 

ดี 
(๒) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ม.๑ ๐ ๐ ๓๑ ๒๘๕ 
ม.๒ ๐ ๐ ๓๙ ๒๘๙ 
ม.๓ ๐ ๐ ๑๙ ๓๒๕ 
ม.๔ ๐ ๐ ๒๕ ๓๐๙ 
ม.๕ ๐ ๐ ๒๕ ๒๖๐ 
ม.๖ ๐ ๐ ๒๘ ๓๔๘ 
รวม ๐ ๐ ๑๖๗ ๑๘๑๖ 

ร้อยละ ๐ ๐ ๘.๔๒ ๙๑.๕๘ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จ านวน…๑,๗๖๙…..คน  คิดเป็นร้อยละ …๘๑.๗๔….. 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จ านวน…๑,๙๘๕...คน  คิดเป็นร้อยละ …๙๑.๗๒.. 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่   (ณ ปัจจุบัน) 
ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
๑ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก ๑ หลัง 
๒ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล ๑ หลัง 
๓ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล ( ปรับปรุง ) ๑ หลัง 
๔ อาคารเรียน ๓๒๔(ล) ๑ หลัง 
๕ โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๒ หลัง 
๖ หอประชุมเอนกประสงค์ ๑ หลัง 
๗ อาคารอินเตอร์เน็ตเอ็กเพรส ๑ หลัง 
๘ อาคารร้านค้าสหกรณ์ ๑ หลัง 
๙ ที่ท าน้ าเย็นพร้อมเครื่องกรอง ๔ ชุด 

๑๐ ห้องน้ าห้องส้วมชาย ๑ หลัง 
๑๑ ห้องน้ าห้องส้วมหญิง ๒ หลัง 
๑๒ ห้องน้ าห้องส้วมชาย – หญิง ๑ หลัง 
๑๓ ห้องอาบน้ าชาย – หญิง                                             ๑ หลัง 
๑๔ บ้านพักผู้บริหาร ๑ หลัง 
๑๕ บ้านพักครู ๑๓ หลัง 
๑๖ บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง 
๑๗ สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
๑๘ สแตนเชียร์กีฬา ๕ ชุด 
๑๙ สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม 
๒๐ สนามวอลเลย์บอล ๒ สนาม 
๒๑ หอถังประปาแบบ ๖/๗.๕ ๑ ชุด 
๒๒ ถังน้ า แบบ ฝ ๓๓ (ปรับเป็นห้องน้ า) ๖ ห้อง 
๒๓ ถังน้ า  คสล. (งบพัฒนาจังหวัด) ๒ ถัง 
๒๔ สระน้ าขนาด  ๗๐X๗๐X๓.๕ ๑ สระ 
๒๕ สระน้ าขนาด  ๔๐X๗๐X๓.๕ ๒ สระ 
๒๖ รั้วคอนกรีตก าแพงทึบ-โปร่ง ยาว ๘๔๐ เมตร 
๒๗ ที่จอดรถ ๓ หลัง 
๒๘ บุษบก ๑ หลัง 
๒๙ ป้อมยาม ๑ หลัง 
๓๐ ศาลาพักผ่อน ๙ หลัง 
๓๑ สวนหย่อม ๕ ที ่

 

 



๑๒ 
 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
     งบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

         ๑. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 
  ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๙๑๒ คน    คนละ ๓,๕๐๐ บาท  
                                               คิดเป็นเงินจ านวน ๓,๑๙๒,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๙๕๓ คน    คนละ ๓,๘๐๐ บาท  
                                               คิดเป็นเงินจ านวน ๓,๖๒๑,๔๐๐ บาท 
      รวมทั้งสิ้น              ๖,๘๑๓,๔๐๐ บาท 
 ๒. การจัดสรรค่าใช้จ่าย 
  ๒.๑ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๖๐      ๑,๑๐๑,๙๔๘ บาท 
  ๒.๒ งบบริหารงานทั่วไป ร้อยละ ๓๐                    ๕๕๐,๙๗๔ บาท 
  ๒.๓ งบส ารองจ่าย ร้อยละ ๑๐           ๑๘๓,๖๕๘ บาท 

           รวมทั้งสิ้น             ๑,๖๒๒,๕๑๕ บาท 
 

 ๓. รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ าแนกตามประเภทและงาน ดังตาราง 
 

  จ านวน อุดหนุน งปม.เงินอุดหนุน ก.พัฒนาผู้เรียน/ภ งปม.ก.พัฒนาผู้เรียน/ปี 
ม.ต้น ๙๑๒ ๓,๕๐๐ ๓,๑๙๒,๐๐๐ ๘๘๐ ๘๐๒,๕๖๐ 
ม.ปลาย ๙๕๓ ๓,๘๐๐ ๓,๖๒๑,๔๐๐ ๙๕๐ ๙๐๕,๓๕๐ 
รวม ๑,๘๖๕  ๖,๘๑๓,๔๐๐  ๑,๗๐๗,๙๑๐ 
 

กันไว้ส าหรับงานประจ า  เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ 
๑.ค่าสาธารณูปโภค ๑,๖๘๐,๐๐๐ - 
๒.จ้างครูพิเศษ  ๑,๒๑๐,๐๐๐ - 
๓.สมทบประกันสังคมครู ๓๐๘,๐๐๐ - 
๔.จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๗๕,๙๐๐ - 
๕.อบรมพัฒนาบุคลากร(ไปราชการ) ๔๕๖,๒๕๐ - 
๖.โครงการทัศนศึกษาบุคลกร(ศึกษาดูงาน) ๓๐๐,๐๐๐ - 
๗.ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ+ค่าเชื้อเพลิง ๒๐๐,๐๐๐ - 
๘.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (งบห้องเรียนพิเศษ) ๔๙๕,๐๐๐ - 
๙.งบรับรอง ๒๐๐,๐๐๐ - 
๑๐. หักค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ ๕ ๓๔๐,๖๗๐ ๘๕,๓๙๕ 
รวม ๔,๙๗๖,๘๒๐ ๘๕,๓๙๕ 
คงเหลือน าไปด าเนินการ ๑,๘๓๖,๕๘๐ ๑,๖๒๒,๕๑๕ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายการจัดสรรเงินอุดหนุน   เงินอุดหนุน 

๑.งบประมาณการเรียนการสอน คิด ๖๐ % ๑,๑๐๑,๙๔๘ 

๒.งบบริหารงานทั่วไป  คิด ๓๐ % ๕๕๐,๙๗๔ 

๓.งบส ารองจ่าย  คิด ๑๐ % ๑๘๓,๖๕๘ 
 
 
รายการจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เงินกิจกรรมพัฒนาฯ 

๑.งบประมาณด้านวิชาการ คิด ๖๐ % ๙๗๓,๕๐๙ 

๒.งบประมาณด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  คิด ๑๐ % ๑๖๒,๒๕๒ 

๓.งบประมาณด้าน ICT  คิด ๑๐ % ๑๖๒,๒๕๒ 

๔.งบประมาณด้านทัศนศึกษา  คิด ๒๐ % ๑,๖๒๒,๕๑๕ 
  
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท  มีประชากรประมาณ ๖๕,๑๒๕ คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  
  - ที่ว่าการอ าเภอปรางค์กู่ 
  - สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปรางค์กู่ 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  - โรงพยาลปรางค์กู่ 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ  
  - บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ 
  - บุญบั้งไฟ 
  - แซนโฎณตา 
  - สงกรานต์ รดน้ าด าหัว 
  - ประเพณีบุญเบิกฟ้า 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  
๓-๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส ข้อจ ากัด 

๑. อยู่ใกล้ที่ว่าการอ าเภอ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  
   ไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างดี และมีปราชญ์ 
   ชาวบ้านให้ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. โรงเรียนอยู่ในอ าเภอที่ยังไม่เจริญ เนื่องจากไม่ใช่ 
   เส้นทางคมนาคมหลัก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ 
   เกษตรกรรมที่หลากหลาย และบางส่วนไปรับจ้าง 
   ต่างจังหวัด ค่าครองชีพสูง  

 
 



๑๔ 
 

โอกาสของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ คือ อยู่ใกล้ที่ท าการอ าเภอซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่สามารถให้
การสนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียน ทุนการศึกษา อาชีพเสริม การรับบริการข้อมูลต่างๆ และในอ าเภอมีแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ ที่ว่าการอ าเภอ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ตลาดนัดต่างๆ อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมของอ าเภอส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ยังมีผู้รู้
หรือปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถให้ความรู้ที่สนใจได้ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน ฯ 
  ข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ในอ าเภอที่ยังไม่เจริญมากนัก สภาพความเป็นอยู่ สภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนของชุมชนไม่ดีพอ ท าให้หลังฤดูเก็บเกี่ยว ผู้ปกครองนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา ต้องไปท างานต่างจังหวัด 
หรือไปท างานที่กรุงเทพฯ และยังมีร้านเกมที่นักเรียนสามารถออกไปใช้บริการได้ตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อนักเรียนหาก
นักเรียนติดเกม และสังคมยังเป็นสังคมที่วัยรุ่นในชุมชนปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (น าเสนอให้ครอบคลุมหลักสูตรมาตรฐานสากล, สองภาษา ฯลฯ ) 
          โรงเรียนปรางค์กู่จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยท าการ 
สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ม.๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔- ม.๖) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการสอนตามสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้  
 
 
  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐   (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐   (๓นก.) 
ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐   (๒ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
การงานอาชีพฯ ๘๐   (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐   (๒ นก.) ๑๒๐   (๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐  (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐  
 (๒๒ นก.) 

๘๘๐  
 (๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

รายวิชาสาระเพิ่มเติม  ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปีไม่น้อยกว่า  

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุด  มีขนาด  ๓๒๔  ตารางเมตร 
  - จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๖,๖๗๒ เล่ม 
                - อัตราส่วนจ านวนนักเรียน  ๑ คน  ต่อ หนังสือ  ๑๓ เล่ม 
      - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.)  
                - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๑๐๐ คน ต่อวัน 
                   คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
                - นักเรียนระดับชั้นที่เข้าใช้มากที่สุด  คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                - หนังสือที่นักเรียนยืมมากที่สุด  คือ คู่มือเตรียมสอบ GAT, PAT, O-NET 
  - เดือนที่นักเรียนยืมหนังสือมากท่ีสุด คือ มกราคม 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน ………๔………. ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน ………๔………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน ………๒………. ห้อง 
   ห้อง (ระบุ)..สื่อการสอน/มัลติมีเดีย       จ านวน ………๒๙……. ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ทั้งหมด  จ านวน ......๑๒๙....... เครื่อง    
                     -อัตราส่วน จ านวนนักเรียน....๒.......คนตอ่จ านวนคอมพิวเตอร์....๑........เครื่อง 
                      (เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่) 
                     -ใช้เพื่อการเรียนการสอน ........๙๖........... เครื่อง 
                     -ใช้เพื่อการบริหารจัดการ.…….๑๙.…….…. เครื่อง 
                     - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ........๑๘......... เครื่อง 
                     -จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
   เฉลี่ย....๒,๐๐๐........ คน ตอ่วัน  คิดเป็นร้อยละ.....๙๘.๑๒.....ของนักเรียนทั้งหมด 
 

          ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง) 
๑ ห้องโสตทัศนศึกษา บริการสื่อการเรียนการสอน  ศึกษาค้นคว้า ๑ 
๒ ห้องประชุมสีชมพู บริการสื่อการเรียนการสอน  ศึกษาค้นคว้า ๑ 
๓ ห้องประชุมสีเขียว ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ 
๔ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย ประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ๑ 
๕ อาคารเรือ ใช้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาค้นคว้า ๑ 
๖ อาคารรถไฟ ใช้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาค้นคว้า ๑ 
๗ ห้องมัลติมีเดีย ให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ๒๐ 
๘ ห้องคอมพิวเตอร์ ใช้ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ ๔ 
๙ ห้องพิมพ์ดีด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑ 
๑๐ ห้องอินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูล ๒ 
๑๑ ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษาค้นคว้า ๑ 
  



๑๙ 
 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง) 
๑๒ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ๘ 
๑๓ ห้องจริยธรรม ปฏิบัติธรรม พุทธสุภาษิต พระไตรปิฎก ฯลฯ ๑ 
๑๔ ห้องโครงงานคุณธรรม แสดงผลงานโครงงานคุณธรรม  ๑ 
๑๕ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ฝึกปฏิบัติด้านศิลปะ ๓ 
๑๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์บริดจ์สโตน ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ๑ 
๑๗ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ๑ 
๑๘ ห้องปฏิบัติการเคมี ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ๑ 
๑๙ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ๑ 
๒๐ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายฯ ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ๑ 
๒๑ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.ต้น ฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ๑ 
๒๒ ห้องพยาบาล ฝึกปฏิบัติ และให้บริการด้านสาธารณสุข ๑ 
๒๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝึกปฏิบัติทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ๔ 
๒๔ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์ สื่อฯ ๓ 
๒๕ ห้องปฏิบัติการคหกรรม ฝึกปฏิบัติการคหกรรม การงานอาชีพ ๑ 
๒๖ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม ๑ 
๒๗ ห้องปฏิบัติการตัดผมชาย   ปฏิบัติการและบริการตัดผมชาย   ๑ 
๒๘ ห้องประวัติศาสตร์ เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ๑ 
๒๙ ธนาคารโรงเรียน ฝาก-ถอนเงินนักเรียน ครู ฝึกปฏิบัติงานธนาคาร ๑ 
๓๐ ห้องแนะแนว ศึกษาข้อมูล บริการให้ค าปรึกษา จัดสรรทุน ๑ 
๓๑ มุมระเบียงความรู้ บริการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร  
๓๒ ป้ายนิเทศในแต่ละกลุ่มสาระฯ บริการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร  
๓๓ สนามเปตอง ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาเปตอง ๒ 
๓๔ สนามตะกร้อ ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาตะกร้อ ๒ 
๓๕ สนามบาสเกตบอล ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๒ 
๓๖ สนามวอลเลย์บอล ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ๑ 
๓๗ สนามกีฬา ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ๑ 
๓๘ หนึ่งไร่สานฝัน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๑ 
๓๙ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ศึกษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
๔๐ ป้ายนิเทศกลาง และป้ายนิเทศ จัดแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมของโรงเรียน  

บริการข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ 
๒ 

๔๑ ศูนย์อาเซียน บริการข้อมูลอาเซียน ๑ 
๔๒ แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร บริการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ๑ 
๔๓ แหล่งเรียนรู้วรรณคดีไทย บริการความรู้เกี่ยวกับข้อคิดจากวรรณคดีไทย ๑ 
๔๔ แหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน บริการรับฝากเงินและส่งเสริมการเก็บออม ๑ 

                



๒๐ 
 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.โบราณสถานขึ้นทะเบียนแล้ว      ๒ แห่ง  ๒  แห่ง 
๒.ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน     ๓๐ แห่ง          ๓๐  แห่ง 
๓.ศูนย์เยาวชน                     ๑๐ แห่ง ๑๐   ศูนย ์
๔.ศูนย์กีฬาประจ าต าบล             ๔  แห่ง           ๔       ศูนย ์

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

    

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ ชื่อ-สกุล นายทองแดง  แหวนเงิน ให้ความรู้เรื่อง การจักสานหมวกใบตาล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ ชื่อ-สกุล  ร.ต.สวสัดิ์  อินยอด       ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ าตาลสด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ชื่อ-สกุล ร.ต.ต. วชิัย  สุรยิุทธ์       ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของต้นตาล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ ชื่อ-สกุล  นางปุณนภา  อสิพงษ์    ให้ความรู้เรื่องการทอผ้าไหม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔…………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๕ ชื่อ-สกุล  นายดวงดี เจริญยิ่ง       ให้ความรู้เรื่องการท าน้ าตาลสด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔…………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๖ ชื่อ-สกุล  นางสอน  แหวนเงิน    ให้ความรู้เรื่องการท าไม้กวาดเซ็นตาล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………๔…………..ครั้ง/ปี 
 

๑๐. รางวัล/ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
  รางวัล/ผลงานดีเด่น : สถานศึกษา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา โล่รางวัลโครงการจัดนิทรรศการและสื่อ 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง“เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” 

ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ชนะเลิศ
ระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี 
๒๕๕๘ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

  รางวัล/ผลงานดีเด่น : ผู้บริหาร 
 

ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ ผู้บริหารดีเด่น สบมท. ประจ าปี ๒๕๕๘ สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
นายณรงค์  ศรไชย ผู้บริหารดีเด่น สบมท. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

นางบุญเรือน  คูณทวี - ผู้บริหารดีเด่น 
- เหรียญเงินผู้บริหารยอดเยี่ยม 
  (OBEC AWARDS) โรงเรียนมัธยม 
  ศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ สพม.๒๘ 
-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 รางวัล/ผลงานดีเด่น :  ครู 
 

ประเภทครูผู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางกรชุลี  ศรีสุข -คุรุสดุดี 

-ครูที่ปรกึษานักเรียนได้รับโล่รางวัลโครงการจัด 
 นิทรรศการ และสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง“เศรษฐกิจ 
 พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” 

-ส านักงานคุรุสภา  
-ส านักงานเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี 
 

นายทวีศักดิ์  ศรีสุข -ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 

-ส านักงานคุรุสภา 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 

นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม -ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขัน 
แปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ 

-ส านักงานคุรุสภา 
-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นางณัฐนภา  ต้นงาม -ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองแดง 
 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 

-ส านักงานคุรุสภา 
-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นางสาวทองพันธ์ ยงกุล -ครูผู้สอนดีเด่นกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (OBEC  
  AWARDS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม 
  และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน การสอน (ระดับภาค) 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มูลนิธิเปรม 
  ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
ชนะเลิศระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

-ส านักงานคุรุสภา 
-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
-จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
-มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 



๒๒ 
 

ประเภทครผูู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางวรนุช หน่างเกษม -ครูผู้สอนดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขัน 
 แปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ 

-ส านักงานคุรุสภา 
-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นายโชคชัย  บุญเสนอ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญเงิน 
 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ศิลปะ 

-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางกรรณิการ ์จันทะดวง -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ศิลปะ 

-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายกิจจา  เตารัตน์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 
 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ 
-ครูผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ศิลปะ 

-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางรรณิการ์  เครือมาศ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองแดง 
 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 

-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองแดง 
 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 

-สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

น.ส.สุพพตา  สิทธิรักษ์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองแดง 
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 
 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท 
 บกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๖ 
-ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับโล่รางวัลโครงการจัด 
 นิทรรศการ และสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง“เศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
 
 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 
-ส านักงานเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี 
 

  



๒๓ 
 

ประเภทครผูู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวุฒิสรณ์   พิชญสมบัติ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 

 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
 Web Editor ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญเงิน 
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองแดง 
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

น.ส.กฤษณา  นันทะสิงห์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
 Web Editor ม.๔-ม.๖ 
-ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางรัตติยา   ราษเจริญ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 
 ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
การแข่งขนัท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  
 ม.๔-ม.๖ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขัน 
 การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) 
 และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

น.ส.วรรณภา   พงษ์ธนู -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 
 ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 
 ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขัน 
 การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) 
 และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ 
-ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
 
 
 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 

  



๒๔ 
 

ประเภทครผูู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางศรุตา  ชมภูเขา -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขัน 

 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท 
 บกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๖ 
-ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 
 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 

นายคุณาพจน์  คลธา -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง  
 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.๔-ม.๖ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทอง 
 การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายบัณฑิต  ค าแพง -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.อาณิชยา วรรณา -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.ดวงตะวัน  งามแสง -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.กนกวรรณ พันธมาศ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายวรโชติ วงศ์นิล -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.กนกวรรณ ศรชัย -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.สุพิศ  ศิริบูรณ์ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.ธรรญธร สมบัติ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายประสิทธิ์ นามบุตรดี -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายสมรรถชัย ศรีเลิศ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

  



๒๕ 
 

ประเภทครผูู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายจรัส  ศิริเลิศ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา 
-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายศักดิ์ธิพร ศรีดาชาติ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายวีระวุฒิ จังอินทร์ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.ปราณปรียา พรมสิทธิ์ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายธนาเสถียร วันดี -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.เบญจมาศ สมควร -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางสาววริษา ศรีเลิศ -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

น.ส.ศรัญญา รัตนทวีชัยพร -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กิจกรรมพัฒนา 
 ภาษาต่างประเทศ 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางมาลินี  งามแสง -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กิจกรรมพัฒนา  
 ผู้เรียน 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางวิไลลักษณ์ เหล็กเอ้ียง -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กิจกรรมพัฒนา  
 ผู้เรียน 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายประสิทธิ์ ชมภูเขา -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กิจกรรมพัฒนา  
 ผู้เรียน 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นายภูริภัทร ทิพย์รักษา -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ กิจกรรมพัฒนา  
 ผู้เรียน 

-สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 

นางธัญวรัฒม์ มันดินแดง -ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ -สหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
 
รางวัล/ผลงานดีเด่น :  นักเรยีน (ระดับภาค) 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง 
นางสาวช่อผกา บุญประกอบ 
นางสาวพิมพ์พร บุตรสอน 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน 
  คณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย มูลนิธิเปรม  
  ติณสูลานนท์ ครั้งที่  ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เข้าประกวด 
  โครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓  
  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

-จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
-มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

  



๒๖ 
 

รางวัล/ผลงานดีเด่น :  นักเรยีน (ระดับภาค) ต่อ 
ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายอ านาจ พงษ์สุระ 
นายจินต์จุฑา  ทองเลิศ 
น.ส.ปริชญา ส าราญใจ 
น.ส.วราภรณ์ พยุงศิลป์ 
น.ส.ณีฐริกา  เจรจา 
น.ส.ฐิติมา  การะเกษ 
น.ส.อรวรรณ  ชัยวิเศษ 
นายกิตติพัทธ์ จันทพันธ์ 
นายวุฒิชัย  งามนัก 
น.ส.ปภาวรินทร์  แซ่โค้ว 

-นักเรียนได้รับโล่รางวัลโครงการจัด 
 นิทรรศการ และสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง 
 “เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเสมือนรากฐาน 
  ของชีวิต” 

-ส านักงานเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี 
 

นายทักษิณ ถาพันธ์ -เหรียญทองมวยไทย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๐ kg 
 และนักกีฬามวยไทยยอดเยี่ยม การแข่งขัน 
 กีฬานครสวรรค์เกมส์ 
-เหรียญทองมวยไทย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๐ kg 
 การแข่งขันกีฬาสุพรรณบุรีเกมส์ 
 

-การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
-การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายอภิชาติ   ทองดี -เหรียญทองปันจักสีลัต  การแข่งขันกีฬา 
 สุพรรณบุรีเกมส์ 
 

-การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายธนธรณ์   จ าปางาม เหรียญทองการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน เหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

ด.ญ.ปานประดับ  ศรีตะวัน เหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ 
ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

ด.ญ.ภัทราพร  พิมพ์จันทร์ เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

น.ส.กมลวรรณ   แหวนวงษ์ 
น.ส.ทิพพิรมยา   ชัยชนะ 
น.ส.นภสัวรรณ   ทองดี 
น.ส.พัณณิตา   บุญเสริม 
น.ส.เบญจมาศ   ทองพาด 
น.ส.เฟ่ืองฟ้า   หาญเสมอ 

เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กหญิงชลดา  เหมือนตา
เด็กหญิงธันย์ชนก  นาโศก 
เด็กหญิงอรดา  สีด า 

เหรียญทองแดงการประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

 



๒๗ 
 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.กนกวรรณ  กล้วยนิจ 
น.ส.ปัญณวิทย์  ดวงโสภา 
นายเกียรติภูมิ   แสงมาศ 

เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.๔-ม.๖ 
 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กชายจติพงษ์   ม่วงอ่อน 
เด็กชายธนาคาร   พิมโคตร 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นายจักรพงษ์   มังคชาติ 
นายวุฒิชัย   งามนัก 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางสาวน้ าทิพย์   ไชยโชติ 
นายสมภพ  สุธาอรรถ 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางสาวชนาภา   พรมมะลิ 
นายธรรมวรากร   จันด า 
นายเจตน์สฤษฎิ์   หงษ์ทอง 

เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

ด.ญ.ชุติกาญจน์   บุญประกอบ 
เด็กหญิงณัฐริกา   สลายทอง 
เด็กหญิงปวีณา   ก้านเหลือง 

เหรียญทองการแข่งข้ันท าอาหาร น้ าพริก  
ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นางสาวกนกวรรณ  อักษร 
นางสาวมยุรา  นกยูงทอง 
นายอัครพล   ศรีเลิศ 

เหรียญทองการแข่งข้ันท าอาหาร น้ าพริก  
ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กหญิงฐิติมา   แหวนเงิน 
เด็กชายดนุพล   ค าพลอย 
เด็กหญิงปวรา   อุ่นเกิด 

เหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาว 
จานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดบัภาค) 

นายสันติภาพ  ดวงธนู 
นายสืบสาน  ค าเสียง 

เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.๑-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นายชัยณรงค์  ประมวล เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นายศุภษร  ธนะชาติ เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.๔-ม.๖ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

เด็กชายศรัณย์  พวงทอง เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

นายกฤตพจน์   อ้นทอง 
น.ส.กันยารัตน์   กระวันทา 
น.ส.กาญจนา   พงษ์สุระ 
น.ส.กิตติมา   สมพงษ์ 
ด.ช.ก้องเกียรติ  ใจกล้า 

เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง 
(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

  



๒๘ 
 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายจิตรกร   ทุมเสน 
นายชัยณรงค์   ประมวล 
เด็กชายชัยวัฒน์   สอิ้งทอง 
เด็กหญิงทัศนาวลัย   เติมใจ 
เด็กหญิงนันทิพร   จันทอง 
นางสาวนาตยา   ดอนเหลือม 
นายบุรวัช   โสดา 
เด็กชายปรัชญา   ราษ ี
เด็กหญิงผกาวรรณ   อสิพงษ์ 
น.ส.พัชราภรณ์   สีดาชมภู 
นายพีรพงษ์   เกษกุล 
นายรุ่งโรจน์   เนตรกาศ 
นางสาวลดารัตน์   พูนทอง 
นางสาววรัชยา   เสนาท 
เด็กชายวรเชนทร์  ไธสง 
เด็กชายศรัณย์   พวงทอง 
นายศุภษร   ธนะชาติ 
นายสมบัติ  ศรีเลิศ 
นายสุทัศน์   ค าเสียง 
นายสุริยา   ค าพินิจ 
นายสุเจตน์   แหวนเงิน 
เด็กชายอภิสิทธิ์   อ่อนทา 
เด็กหญิงเสาวนีย์  ไชยนิยงยศ 
นางสาวโฟริตา   ร่วมทอง 

เหรียญทองเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรี
พ้ืนเมือง (โปงลาง) ม.๑-ม.๖ (ต่อ) 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ระดับภาค) 

 

๑๐.๒ โครงการดีเด่น (ไม่เกิน ๕  โครงการ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
๑ โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
ฝึกนักเรียนให้มี
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

นักเรียนในโรงเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในระดับดีขึ้นไป 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
-วางแผนด าเนินงาน 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-เผยแพร่ผลงาน 
-สรุปและประเมินผล 

๑๐๐ 

  



๒๙ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ร้อยละ
ความส าเร็จ 

๒ โครงการค่ายพัฒนา
อัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษม. ๒ 

-นักเรียนรู้รู้ตาม
สภาพจริงจากแหล่ง 
เรียนรู้เขื่อนสิรินธร 
-การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากเพ่ือนๆ 
ต่างโรงเรียน คณะครู 
วิทยากรจากศูนย์ 
วิทยาศาสตร์อุบลฯ 

-นักเรียนจ านวน  
 ๒๓ คนได้ร่วม
กิจกรรมค่ายฯและ 
ได้พัฒนาตนเอง 
ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ 
สิ่งแวดล้อม 

-ประสานการด าเนิน 
โครงการกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
-น านักเรียนเข้าร่วม 
โครงการค่ายฯ ณ 
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ 
 

๑๐๐ 

๓ โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

-ฝึกภาวะผู้น า  
การท างานเป็นทีม /
ระบบ ทักษะชีวิต 
-ส่งเสริมนักเรียนออก
ก าลังกายและดูแล
สุขภาพ 

-นักเรียนมีสุนทรียฯ 
 และออกก าลังกาย 
 เพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
-มีทักษะชีวิต 
  มากขึ้น 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
-วางแผนด าเนินงาน 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-เผยแพร่ผลงาน 
-สรุปและประเมินผล 

๑๐๐ 

๔ โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

ครู นักเรียน 
น าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับ 
ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ครู นักเรียน 
น าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ร้อยละ ๘๐% 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
-วางแผนด าเนินงาน 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-เผยแพร่ผลงาน 
-สรุปและประเมินผล 

๑๐๐ 

๕ โครงการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี และจัดท า 
สารสนเทศ  

เพ่ือจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 
และสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียน 

-ได้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีจ านวน 
๕๐ เล่ม  
-ได้สารสนเทศ 
 จ านวน ๕ เล่ม  
 และเผยแพร่ต่อ 
 สาธารณชนทาง 
 เว็บไซต์ 
 Prangku.ac.th 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
-วางแผนด าเนินงาน 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-เผยแพร่ผลงาน 
-สรุปและประเมินผล 

๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

๑๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

คะแนน/ระดับคุณภาพ 
มฐ 
๑ 

มฐ 
๒ 

มฐ 
๓ 

มฐ 
๔ 

มฐ 
๕ 

มฐ 
๖ 

มฐ 
๗ 

มฐ 
๘ 

มฐ 
๙ 

มฐ 
๑๐ 

มฐ 
๑๑ 

มฐ 
๑๒ 

มฐ 
๑๓ 

มฐ 
๑๔ 

มฐ 
๑๕ 

ปรับปรุง                
พอใช้                

ดี                

ดีมาก                

ดีเยี่ยม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
สรุป   ๑) ภาพรวมทั้ง ๑๕ มาตรฐาน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน 
             ได้คะแนนร้อยละ......๙๙.๓๘............ระดับคุณภาพ...๔.๙๗....(ดีมาก).... 
         ๒) มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โรงเรียนต้องรักษาระดับคุณภาพ 
             คือ มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
         ๓) มาตรฐานที่โรงเรียนต้องพัฒนาเร่งด่วนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  คือ มาตรฐานที่ ๕ 

 

  ๑๒.  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ประโยชน์จากการประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๑.๑  การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ 
                   ภายในสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๑.๒  การประเมินเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการของคณะกรรมการ 
                   ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่  ๒  ความเป็นไปได้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑ กระบวนการประเมินความเป็นไปได้เหมาะสม  

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๒ การสรุปจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
                  สถานศึกษา ในอนาคต มีความเป็นไปได้ เหมาะสม 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ความเหมาะสม 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๑ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ ความชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องของรายงานผลการประเมิน 
                 คุณภาพภายใน 

๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ความถูกต้อง 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลมีความถูกตอ้ง 

 
๔.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการประเมินคุณภาพภายใน 
                 ตามมาตรฐานการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๓๗.๐๐ ดีเยี่ยม           

  
 
 
 
 



๓๑ 
 

๑๒.๓  สรุปผลภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง ฯ ๘ องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ/ประเด็นติดตาม ตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
                      ของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
                      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
                      คุณภาพภายใน 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                 ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
                                      ภาพรวม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
 
หมายเหตุ    

การแปลผลระดับคุณภาพ ๘  องค์ประกอบ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๗๕ - ๔.๔๙ ๔ ดีมาก 
๓.๐๐ - ๓.๗๔ ๓ ดี 
๒.๕๐ -๒.๙๙ ๒ พอใช ้
๐.๐๐ -๒.๔๙ ๑ ปรับปรุง 

 

๑๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสอง/รอบสาม และข้อเสนอแนะ     
      สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสมศ. 

 

 
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 
อิงสถานศกึษา 

 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่ ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึ่งประสงค ์

๓.๔๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๒ ได ้

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย   
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

๓.๔๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๕ ได ้

  



๓๒ 
 

 
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและ 
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

๓.๒๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๕ ได ้

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์   
 มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   
คิดไตร่ตรองและ มีวิสัยทัศน ์

๓.๒๒ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๑ ได ้

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑.๘๓ ปรับปรุง ๒.๐๐ พอใช้ ๑.๙๒ ไม่ได ้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔๗ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๔ ได ้

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๓๖ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๘ ได ้

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้   
ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผดิชอบและ
มีครูเพียงพอ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ได ้

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๕๑ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๖ ได ้

ด้านผูบ้ริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการบริหารจดัการ    

๓.๕๐ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๕ ได ้

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างการบริหารงานอย่างเปน็
ระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา    

๓.๑๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ได ้

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ    

๔.๐๐ ดีมาก 
 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ได ้

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามหีลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียน และท้องถิน่  มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๖๐ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๓๐ ได ้

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสง่เสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ได ้

 



๓๓ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (ปรับแก้ไขในปี๒๕๕๖) ๒๐.๐๐ ๙.๖๔ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
              และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
               ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษา เพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้  
               รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
               แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๒๘  
 

         เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ เป็นการประเมินตามมาตรฐาน ๑๔ มาตรฐาน 
ส่วนการประเมินภายนอกรอบที่ ๓ เป็นการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถน าผลการประเมินดังกล่าว
มาเปรียบเทียบกันโดยตรงได้ จึงน าเสนอข้อมูลและกราฟเปรียบเทียบเฉพาะในส่วนที่สามารถเทียบเคียงได้  
โดยยึดตัวบ่งชี้พ้ืนฐานเป็นหลัก ดังนี้    
 
       สรุปจุดเดน่ ข้อเสนอ แนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม  
 (โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามแล้วให้น าเสนอรอบสาม)  
จุดเด่น   
 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็น ท าเป็น 
 
 



๓๔ 
 

 ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 

ข้อเสนอแนะและการด าเนินการของโรงเรียน 
จุดที่ควรพัฒนา  
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
 ๓. การบริหารจัดการในโรงเรียน 
 ๔. คุณภาพของนักเรียน 
 ๕. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน 
 ๖. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ภาระงานของครูมากเกินไป ท าให้ครูการจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 ๒. การประเมินต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรเน้นการประเมินมากนัก 
 ๓. งานในส านักงานต่าง ๆ ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ า ครูประจ าการเป็นผู้ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
               ความถูกต้อง 
 ๔. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ควรรับฟังความคิดเห็นของคณะครูด้วย 
 ๕. ครูมีหน้าที่หลักคือการสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ดังนั้นควรคืนครูสู่ห้องเรียน 

 

๑๔. สภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
       ๑๔.๑ สภาพปัญหาที่พบ 
 ๑) มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา : ผลการทดสอบของผู้เรียนในระดับชาติทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ควรได้รับการพัฒนา 
 ๒) ด้านบริบทของโรงเรียน : โรงเรียนมีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ระบบอินเทอร์เน็ต 
และ ICT ยังไม่มีคุณภาพ  
 ๓) มีการวางแผนปฏิบัติงานและการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การตรวจสอบ แต่ยังปฏิบัติได้ไม่ดีพอ 
 ๔) สถาบันครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้างและปัญหาการอพยพแรงงานบ่อย ปล่อยให้บุตรหลาน 
อยู่กับผู้อ่ืน และบางครั้งนักเรียนต้องอพยพติดตามผู้ปกครองด้วย ส่งผลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ด้านทรัพยากรอ่ืนต่อสถานศึกษามีขีดจ ากัด และปัญหาด้านความไม่พร้อมส าหรับการเรียนของนักเรียน 
 ๕. ครูน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนน้อย และการวิจัยในชั้นเรียนของครูบางคนขาดการจัดท า 
บนฐานปัญหาในชั้นเรียน 
 

 



๓๕ 
 

๑๔.๒  จุดเด่น   
 

ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื้นที่ 

ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  
ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เรียนตามศักยภาพ รักในสถาบันและท้องถิ่น 
เรียนรู้และด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ ICT ได้   
และมีจิตสาธารณะ 

ผู้เรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  
ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ กล้าแสดงออก มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจเรียนตามศักยภาพ รักในสถาบัน
และท้องถิ่น เรียนรู้และด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ ICT 
ได้  และมีจิตสาธารณะ 

คร ู ครูมีความรู้ความสามารถตามวุฒิและแสวงหา 
ความรู้พัฒนาตนเองเสมอ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสูง มีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ก าหนด
เป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ 

ครูมีความรู้ความสามารถตามวุฒิและแสวงหา 
ความรู้พัฒนาตนเองเสมอ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสูง มีการพัฒนาตนเองให้มี 
วิทยฐานะสูงขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ก าหนดเป้าหมายคุณภาพท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 

ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิ มีวิสัยทัศน์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน มีการบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มีความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิ มีวิสัยทัศน์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการกิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน มีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
และให้การสนับสนุนด้ านงบประมาณและ
บุคลากร 

ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
บุคลากร 

เอกลักษณ์ สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. มุ่งเน้นพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี 
มีจิตสาธารณะต่อตนเองและสังคม 

สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. มุ่งเน้นพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน สร้างนักเรียนให้เป็น 
คนดีมีจิตสาธารณะต่อตนเองและสังคม 

อัตลักษณ์ สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. มุ่งเน้นพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. มุ่งเน้นพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน และการเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

           ๑๔.๓   จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านผู้บริหาร : ผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร  
นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนดภาระงาน 
และมอบหมายงานให้ชัดเจน ควรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานและกล้าตัดสินใจ 
  ด้านครู :  ภาระงานพิเศษของครูมากเกินไป ครูบางส่วนไม่เสียสละ การให้ความร่วมมือร่วมคิด
ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ มีกระบวนการท างานเป็นทีม และครูควรมีจิตส านึกในการพัฒนาองค์กร  
 
 



๓๖ 
 

      ด้านนักเรียน :  ส่งเสริม/ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน คุณลักษณะที่พังประสงค์ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ด้านชุมชน : การประชาสัมพันธ์/การประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ชัดเจน 
  ด้านอัตลักษณ์ : ก าหนดตัวชี้วัดและการก ากับติดตาม การประเมินผล การสรุปผลและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  ด้านเอกลักษณ์ : สร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

           ๑๔.๔  ข้อเสนอแนะ 
      ผู้บริหารควรสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกิจกรรม 
บริหารจัดการตามความจ าเป็นและความส าคัญ มีการนิเทศก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ และจัดบุคลากรให้ 
เหมาะสมกับงาน สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน น าผลที่ได้ไปพัฒนางาน 
      ครูควรอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ลดภาระงานพิเศษเพ่ือคืนครูสู่ห้องเรียน 
สร้างทีมงานและจิตส านึกในการพัฒนาองค์กร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ครูรุ่นหลังควรเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนจากครูที่มีความรู้ ประสบการณ์ ไม่ใช่ให้ครูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท างานแต่ครูอีกจ านวน
มากไม่สนใจ คณะครูควรมีความสามัคคีท่ีจะพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
  นักเรียนควรให้ความส าคัญกับการเรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
นักเรยีนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนปรางค์กู่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมภาษา 
พัฒนาสู่อาเซียน ผู้เรียนด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน 
ที่ว่า “มีจิตสาธารณะ” รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่ สู่โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ตอนที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
   ๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
 มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
     ๑.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
 หมวด ๑ บททั่วไป 
          ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

     ข้อ ๖ ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้น 
ต่อสาธารณชน 
          ข้อ ๗ สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส่วนที่ ๑ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนนุ และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 



๓๘ 
 

          สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งในได้ให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้ 
รัฐมนตรีทราบ 
 ข้อ ๑๕ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๑) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึง 
ศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย 
 ข้อ ๑๖ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔  (๒) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(๒) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(๓) ก าหนดวิธีการด าเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ให้ 

ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน 
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

(๔) ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
(๕) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงาน 

ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖) ก าหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครอง/องค์กร/ชุมชน 
(๗) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จากการศึกษาแนวคิดการประกันคุณภาพภายในจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๑ บททั่วไป  
ข้อ ๕-๗ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ ๑๔-๑๖ 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
 

๒. หลักการ/รูปแบบ/เทคนิคการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใชก้ารบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
การบริหารงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยตอบสนองนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสอดคล้องกับธรรมนูญและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการบริการทาง
การศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
 



๓๙ 
 

 โรงเรียนปรางค์กู่  น าแนวคิดเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ที่สังคมยุคใหม่ 
ความเจริญก้าวหน้า ความมั่งคั่งมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งบุคลากรภายในโรงเรียน
ทุกคนเห็นด้วย ในหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ รู้แสวงหา  คัดสรร สร้างความรู้ใช้และจัดการความรู้  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีทักษะการวิเคราะหแ์ละการแก้ปัญหา  มีทักษะทางภาษา และการสื่อสาร  มีการคิดใหม่  คิดสร้างสรรค์และคิด
แจ้งแทงตลอด  มีจิตมุ่งคุณภาพมาตรฐาน และความเป็นเลิศ  มีการท างานการร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย  
มีการจัดการ  มีทักษะการแข่งขัน  อดทนสู้สิ่งยากล าบาก  เห็นแก่ส่วนรวม  เป็นธรรมและยั่งยืนตลอดจนรักษ์
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนในโรงเรียน       
         โดยบูรณาการการบริหารโรงเรียน ตามหลักการ ดังนี้    
              การระดมทรัพยากร (Mobilization)      

  กลยุทธ์ (Strategy)   
             การมีส่วนร่วม (Participation)                 
                       ความเป็นอิสระ (Autonomy)   
    การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 
    การบริหารจัดการโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

๓. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๔.สภาพบริบทและผลการจัดการศึกษา 
        ๔.๑ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน 
             ๔.๑.๑ การประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ใน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี ้
   สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีเป้าหมายของแผนให้ชัดเจน และ 
ครอบคลุมทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปรายงานผลตามแผนในภาพรวม ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ มีเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียน กระตุ้นจูงใจให้คณะครูทุกคนร่วมด าเนินการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การประกอบอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน การใช้ทรัพยากรของโรงเรียนและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
             ๔.๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยเขตพ้ืนที่ ใน ๘ องค์ประกอบ 

         จุดเด่นระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษา และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปใช้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒. โรงเรียนปรางค์กู่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมีสถานศึกษาใกล้เคียงมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

          จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การสร้างความตระหนักให้กับครูทุกท่านในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ถือเป็น
หน้าที่ประจ าของทุกคน เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง 
 

 ๔.๑.๓ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองหรือรอบสาม   
          จุดเด่น 
 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็น ท าเป็น 
           มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
           สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
         จุดที่ควรพัฒนา  
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 



๔๑ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ด้านการรู้รักษาสุขภาพ การรู้จักระมัดระวังตนเอง
อย่างเหมาะสม การคิดวิเคราะห์ การคิดเป็น ท าเป็น และใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป 
 ๒) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ๒.๑ สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนระดับขั้นพ้ืนฐานให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมกับมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการดูแลความปลอดภัยด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในความปลอดภัยอยู่เสมอ มีบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจน 
 ๓) มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูควรมีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการวัดผลประเมินผล 
ของสถานศึกษาและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป และมีความยั่งยืน 
 ๔) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรมีระบบประกันคุณภาพ และระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตารางและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอเพ่ือ
คุณภาพงานที่ต่อเนื่อง และมีความเป็นระบบครบวงจรคุณภาพยิ่งขึ้น 
                นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม : กิจกรรมวงดนตรีโปงลาง ดนตรีสากล/นาฏศิลป์ โครงการเด็กดี V-Star โครงการคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ (รักนวลสงวนตัว)  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

              จากข้อเสนอแนะท้ัง ๓ องค์กร โรงเรียนได้น าไปวิเคราะห์ วางแผนน าข้อมูลนี้ไปพัฒนาในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  ๑. คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน และการทดสอบระดับชาติ 
      ๒. การวางแผน/การสร้างแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา โดยการระดม
ความคิดจากคณะครูผู้รับผิดชอบ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสถานศึกษาให้เหมาะสม  
      ๓. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาภายใน ภายนอก จุดอ่อน 
จุดแข็ง ที่เป็นผลสะท้อนกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๔ ความสามารถในการคิด 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
      ๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ มีการนิเทศก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและน าผลมาวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่อไป 
  ๖. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษอย่างจริงจัง  
 
 
 
         



๔๒ 
 

 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต 
      ๑. สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคุณธรรม น าความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารจัดการและการจักการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted , IEP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
มีโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ EIS 
      ๔. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพโรงเรียนในฝันแบบยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
      ๕. พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนสีขาว โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในส่วน
ภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯ 
 

๕.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาประกาศเพิ่มเติม พร้อมค าอธิบายระดับคุณภาพและ 
   ค่าน้ าหนัก  (ถ้ามี) – 

๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)  
 

โรงเรียนปรางค์กู่  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ทุกคนมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมภาษา  พัฒนาสู่อาเซียน   
ผู้เรยีนด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

พันธกิจ (MISSION)   

๑.ส่งเสริมการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.ส่งเสริมการน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๔.ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
๕.ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๖.ส่งเสริมการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
๗.ส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๘.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๙.พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๑๐. ส่งเสริมการน าภาษาสากลมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน 

มาตรฐานสากล  
๑๑. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมบุคลากร 

นักเรียนและชุมชนให้ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์  (GOALS)  
 
 

  ๑. โรงเรียนปรางค์กู่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ร่วมสร้างสรรค์และรับผิดชอบ น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  



๔๓ 
 

 ๒. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีความรู้สู่อาเซียน 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้ 
 

 ๔. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ๕. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาสากลและน าภาษาสากลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล   

อัตลักษณ์ : เรียนรู้ภาษา  ก้าวหน้าวิชาการ  เบ่งบานคุณธรรม 

เอกลักษณ์ :  มีจิตสาธารณะ 
 
๗. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถานศึกษามีโครงการที่ด าเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา ใน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ และ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
    (๑๒ ตัวบ่งชี้)  มีทั้งหมดจ านวน ๒๐ โครงการ ดังนี้   

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
๑.โครงการส่งเสรมิสุขภาวะ 
  ที่ดีและมสีนุทรียภาพ 

-แข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน  
-ส่งเสรมิสุขภาพนักเรียน  
-ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
-ส่งเสรมิศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป ์

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๑๐๔,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔, ๑๕ , ๑๖ 
(รอบ ๔) 

๒.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
 

-จัดค่ายคณุธรรม จริยธรรมนักเรยีน 
-พัฒนานักเรียนโรงเรียนคณุธรรม 
  (สุจริต,วถิีพุทธ,สีขาว) 
-พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก  
  ๑๒ ประการ 
-ท าบุญวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
-ท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 
-สวดมนตไ์หว้พระสดุสัปดาห์ 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๑๒๖,๐๔๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ (รอบ ๔) 

๓.โครงการพัฒนาทักษะ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

-ส่งเสรมินักเรยีนให้รักการอ่าน 
-พัฒนาการเรียนการสอน IS เพื่อให้ 
 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการคิด 
 และเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๑๙,๕๐๙ กลยุทธ์ที่ ๑, ๔ 
มฐ.ที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ (รอบ ๔) 

๔.โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคดิ
อย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

-พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
 โครงงาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ส่งเสรมินักเรยีนด้านธุรกจิและการ 
 เป็นผู้ประกอบการ 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๒๗,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑, ๔ 
มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ (รอบ ๔) 

  



๔๔ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
๕.โครงการพัฒนาผูเ้รียนให้
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  
 

-เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
-สอนปรับพื้นฐานภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ม.๑ 
-สอนปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  
 คณิตศาสตร์ ม.๔ 
-ส่งเสรมินักเรยีนโดยใช้กิจกรรม 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๒๐๕,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ (รอบ ๔) 

๖.โครงการส่งเสรมิผูเ้รียนให้
มีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

-พัฒนาทักษะการท างานเพื่ออาชีพ 
 และการด ารงชีวิตของนักเรียน 
-ส่งเสรมิการออมโดยใช้งานโรงเรยีน 
  ธนาคาร 
-ส่งเสรมิการเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
-พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะ 
  อาชีพ (ปวช.) 
-แนะแนวการศึกษาและอาชีพนักเรียน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๕๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑, ๔ 
มฐ.ที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที ่๔ (รอบ ๔) 

๗.โครงการพัฒนาครสูู่
มาตรฐานสากล 

-ศึกษาดูงาน 
-นิเทศภายใน 
-พัฒนาการเรียนการสอนแบบ EIS 
-อบรมจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ 
 สื่อ ICT 
-ประกวดสื่อนวตักรรมและงานวิจยั 

ครู ๑๐๓ คน 
 

๒๓๒,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕-๘ 
 (รอบ ๔) 

๘.โครงการส่งเสรมิการ
บริหารและธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษา 

-อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ขับเคลื่อนโครงการสูเ่ป้าหมาย 
-พัฒนาระบบงานธุรการ 
-สร้างขวัญก าลังใจและมุทติาจิต 
-พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ผู้บริหาร ๔ คน 
คณะกรรมการ

สถานศึกษา ๑๕ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

 

๒๕,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
มฐ.ที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙-๑๒ 
 (รอบ ๔) 

๙.โครงการความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน 
ในการพัฒนาโรงเรยีน 

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 และสมาคมผู้ปกครองและคร ู
-สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-การให้บริการชุมชน 

ผู้บริหาร ๔ คน 
คณะกรรมการ

สถานศึกษา ๑๕ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

 

๓๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ (รอบ ๔) 

๑๐.โครงการพัฒนา
หลักสตูรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

-พัฒนาการเรียนการสอนด้าน 
 ประวัติศาสตร ์
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  
-อบรมการจดัท าหลักสูตรและน า 
 หลักสูตรสูห่้องเรียน 

ครู ๑๐๓ คน 
 

๓๓๗,๕๐๒ กลยุทธ์ที่ ๔,๕ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ (รอบ ๔) 

  



๔๕ 
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
๑๑.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

-รักษาความปลอดภัยของสถานศกึษา  
-พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
-พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

โรงเรียนมีความ
ปลอดภัย ห้องสมุด 
มีหนังสือเพียงพอ 

ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

มีจ านวนเพียงพอ 
กับนักเรียน 

๑๙๘,๗๘๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ (รอบ ๔) 

๑๒.โครงการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

-ส่งเสรมิความรู้สู่การประกันคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษา 
-จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
-พัฒนาระบบงานประกันคณุภาพ 
 ภายในสถานศึกษา 
-พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
-จัดท ารายงานคณุภาพการศึกษา 
 ประจ าป ี
-นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ 
 ด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 
 การศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ๔ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๕๕,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑-๒๐ 
 (รอบ ๔) 

๑๓.โครงการพัฒนาโรงเรียน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวตัิศาสตร ์
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้หนึ่งไร่สานฝัน 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ 
 -พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้วรรณคดีไทย 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
และสวนสมุนไพร 

แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนมีเพียงพอ 
และมีคณุภาพ 

๒๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ และ ๑๔ 
 (รอบ ๔) 

๑๔.โครงการการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทัศน ์
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด 

-เปิดบ้านและสถานศึกษาพอเพียง 
-พัฒนาศูนย์อาเซียน 
-พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-พัฒนาโรงเรียนในฝันยั่งยืน 

ผู้บริหาร ๔ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๑๕๕,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗-๑๘ 
 (รอบ ๔) 

๑๕.โครงการมาตรการ
ส่งเสริม 
 

-พัฒนาความสามารถด้านการเรยีน 
 การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
-พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  ในชีวิตประจ าวัน 
-พัฒนาการสื่อสารภาษาอาเซียน 

ผู้บริหาร ๔ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๒๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙-๒๐ 
 (รอบ ๔) 

  



๔๖ 
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
๑๖.โครงการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรูจ้ านวน 
 ๘ กลุ่มสาระ 
 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้/ห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
  ศาสนา และวัฒนธรรม 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
  และพลศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  และเทคโนโลย ี
- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
ได้รับการพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 

ภาษาไทย 
๓๙,๕๐๐ 

คณิตศาสตร ์
๓๓,๕๐๐ 

วิทยาศาสตร ์
๔๑,๕๐๐ 
สังคมฯ 

๔๗,๕๐๐ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
๗๑,๕๐๐ 
ศิลปะ 

๓๓,๕๐๐ 
สุขศึกษาฯ 
๑๕๐,๕๐๐ 

การงานอาชีพฯ 
๒๓,๕๐๐ 

คอมพิวเตอร์ 
๓๐๗,๒๕๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตัวบง่ช้ีที่ ๑๗-๑๘ 
 (รอบ ๔) 

๑๗.โครงการประเมิน
สถานศึกษา 

รองรับการประเมินต่าง ๆ ตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้บริหาร ๔ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

๒๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๑-๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ 
 (รอบ ๔) 

๑๘.โครงการพัฒนาฝ่าย/
งาน 
 

พัฒนาฝ่าย/งานให้มีการพัฒนาอย่าง 
เป็นระบบ 
-ฝ่ายวิชาการ 
-ฝ่ายธุรการ 
-ฝ่ายปกครอง 
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-งานชุมชนสัมพันธ์ 
-งานนโยบายและแผน 

ผู้บริหาร ๔ คน 
ครู ๑๐๓ คน 

นักเรียน 
๒,๑๒๓ คน 

โรงเรียนพัฒนา 
ระบบการท างาน
ของฝ่าย ๔ ฝ่าย 
และ ๒ งานให ้

มีประสิทธิภาพและ 
ผลงานมีคณุภาพ 

เพื่อเป็นการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน 
๕๐๐,๐๐๐ 
ฝ่ายวิชาการ 
๑,๐๔๐,๖๔๗ 
ฝ่ายธุรการ 
๓๑๒,๐๐๐ 
ฝ่ายปกครอง 
๑๔๓,๔๕๖ 
บริหารทั่วไป 
๑๙๘,๗๘๐ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๑-๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ และ ๑๔ 
 (รอบ ๔) 

  



๔๗ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
๑๙.โครงการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

- ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ 
- ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง 
  วิทยาศาสตรค์ณติฯ 
-น าเสนอผลงานวิชาการ ม.๓ 
-ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ 
 ทางวิทยาศาสตร ์
- ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ 
  ทางคณิตศาสตร ์
- ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ 
  ทางภาษาอังกฤษ 
- แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- สอนเสรมินักเรยีน ๕ กลุ่มสาระ 
- พัฒนาห้องเรียนพิเศษม.ต้น 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

นักเรียนห้องเรยีน 
พิเศษ ม.ต้น 

๗๔ คน 

๔๕๒,๕๕๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ 
 (รอบ ๔) 

๒๐.โครงการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 

- แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลยั 
- เปิดโลกทัศน ์
- ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ 
  ทางวิทย์/คณิตฯ 
- สอนเสรมินักเรยีน ม.๔, ม.๕ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรยีนพิเศษ 
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนห้องเรยีน 
พิเศษ ม.ต้น 

๓๖ คน 

๒๕๑,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ 
 (รอบ ๔) 

  



๔๘ 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.ผลจากการด าเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
    ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ 

๑๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการ ม.๓ (ม.๑-ม.๓) ห้องเรียนพิเศษ 
๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมคา่ยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรค์ณติศาสตร์ ม.๒/๙  
๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่มหาวทิยาลัย ห้องเรยีนพิเศษ ม.ปลาย 
๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมเปิดโลกทัศนส์ู่การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น และม.ปลาย 

๑๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมคา่ยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษม.ปลาย 

๑๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมส่งเสริมศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมรักการอ่าน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน IS ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมพัฒนาความดสีากลในห้องเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
  



๔๙ 
 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
กิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมนเิทศภายใน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ / มฐ.ที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 
อบรมพัฒนาครูการจัดการเรียนรูศ้ตวรรษที่ ๒๑ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ / มฐ.ที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและสถานศึกษาพอเพียง ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗-๑๘ (รอบ ๔) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ / มฐ.ที่ ๑-๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ / มฐ.ที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
ซ่อมบ ารุงเครื่องก๊อปปี้พริ้นท์ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ / มฐ.ที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
รับนักเรียนใหม่และส ามะโนประชากร ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมส่งเสริมสุขใจวันเกิด ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 
กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม (สุจรติ,วถิีพุทธ,สีขาว) ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม ่ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑-๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
โครงการพัฒนาโรงเรยีนด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้หนึ่งไรส่านฝนั 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรูสู้่อาชีพ 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรูโ้รงเรยีนธนาคาร 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้วรรณคดไีทย 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรูส้วนพฤกษศาสตรแ์ละสมุนไพร 

๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖, ๑๔ (รอบ ๔) 

  



๕๐ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนอง 
๑.กลยุทธ์....... 

๒.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓.ตัวบ่งช้ี(ภายนอก) 
กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรยีนคณุธรรม ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗-๑๘ (รอบ ๔) 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 
กิจกรรมส่งเสริมความรูสู้่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 
กิจกรรมจดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 

กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 

กิจกรรมวันพ่อ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมวันแม ่ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

กิจกรรมวันคริสต์มาส ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ (รอบ ๔) 

โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร (ศึกษาดูงาน) อบรมพัฒนาบุคลากร 
(ไปราชการ) 

๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๒๐ (รอบ ๔) 

ปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โครงการโดยภาพรวมโรงเรียนปรางค์กู่ 
 จากการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนปรางค์กู่ ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของ
งบประมาณปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ท าให้การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากบางโครงการ 
ยังไม่ด าเนินการ บางโครงการด าเนินการไปบางกิจกรรม กรณีท่ีโครงการมีกิจกรรมหลากหลาย สรุปภาพรวม 
ปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการดังนี้ 
 

ปัญหา /อุปสรรค 
 ๑. การสื่อสารเพื่อการบริหารโครงการไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 
 ๒. การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 
 ๓. ขาดการวางแผนด้านตารางเวลา ทรัพยากร และกิจกรรมของโครงการเรียงตามล าดับ 
 ๔. การควบคุมด้านคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๕. การบริหารงานไม่สามารถน าโครงการให้ก้าวหน้า 
 ๖. ขาดการชี้วัดความส าเร็จด้านผลลัพธ์ 
 ๗. ขาดการมีส่วนร่วมของคณะครูในการด าเนินงานโครงการ 
 ๘. การด าเนินโครงการไม่เป็นระบบ ขาดการติดตาม ประเมินผล และการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ๙. ขาดการสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  



๕๑ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑.การวางแผนที่ด ีมีการจัดท าแผนงานของโครงการล่วงหน้า หรือมีการน าเครื่องมือ Plan, Do, Check, 
Act มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของโครงการเพ่ือให้บรรลุผล การท าแผนงานโครงการ
ควรจะมีการท าให้ตรงกับมาตรฐานการวางแผนที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ   
           ๒.การสื่อสารบริหารโครงการ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานจ าเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร   
ด้วยเครื่องมือและแผนการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมตามช่วงเวลา 
           ๓. ด าเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และการสรุปรายงานผล 
การด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
  ๔. น าข้อเสนอแนะจากโครงการดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ
  

๒. ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลการเรียนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑ ๓๓๕ ๙ ๒๐ ๓๒ ๓๖ ๔๙ ๖๐ ๔๒ ๘๗ ๑๘๙ ๕๖.๔๑ 
๒ ๓๓๓ ๕ ๓๑ ๒๑ ๓๒ ๔๔ ๕๗ ๔๙ ๘๒ ๑๘๘ ๕๖.๔๕ 

คณิตศาสตร์ ๑ ๕๓๒ ๔ ๑๑๙ ๔๗ ๕๐ ๖๓ ๖๖ ๗๖ ๑๐๗ ๒๔๙ ๔๖.๘๐ 
๒ ๕๓๐ ๑๓๒ ๙๔ ๗๙ ๘๑ ๖๘ ๖๒ ๕๒ ๘๑ ๑๙๕ ๓๖.๗๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑ ๕๓๒ ๒ ๖ ๓๐ ๗๒ ๔๑ ๖๖ ๗๑ ๒๔๔ ๓๘๑ ๗๑.๖๑ 
๒ ๕๓๑ ๘ ๑๖ ๒๒ ๕๔ ๕๖ ๗๖ ๙๕ ๑๘๕ ๓๕๖ ๖๗.๐๔ 

สังคมศึกษาฯ ๑ ๙๒๔ ๑๕ ๓๔ ๔๐ ๕๓ ๘๒ ๑๙๒ ๑๗๒ ๓๓๕ ๗๐๐ ๗๕.๗๐ 
๒ ๙๑๙ ๓๕ ๖๗ ๔๔ ๑๐๓ ๘๙ ๑๐๗ ๑๐๖ ๓๕๗ ๕๗๐ ๖๒.๐๒ 

สุขศึกษาฯ ๑ ๖๑๖ ๐ ๐ ๑๐ ๕ ๓๒ ๔๘ ๙๖ ๔๒๕ ๕๖๘ ๙๒.๒๐ 
๒ ๖๑๔ ๗ ๓ ๑๓ ๑๐ ๓๖ ๕๙ ๑๐๘ ๓๗๐ ๕๓๗ ๘๗.๔๕ 

ศิลปะ ๑ ๓๐๘ ๐ ๔๔ ๘ ๒๑ ๕ ๑๘ ๑๙ ๑๙๓ ๒๓๐ ๗๔.๖๗ 
๒ ๓๐๘ ๔ ๑๑ ๙ ๑๓ ๑๕ ๒๕ ๒๒ ๒๐๙ ๒๕๖ ๘๓.๑๑ 

การงานอาชีพ ฯ ๑ ๓๙๒ ๓ ๒๘ ๓๖ ๕๗ ๖๔ ๘๘ ๕๙ ๕๑ ๑๙๘ ๕๐.๕๑ 
๒ ๓๘๘ ๑๑ ๒๙ ๒๘ ๖๔ ๕๕ ๙๘ ๔๘ ๕๕ ๒๐๑ ๕๑.๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑ ๖๖๙ ๑ ๒๑ ๓๒ ๑๓๘ ๑๑๖ ๑๓๐ ๙๗ ๑๓๔ ๓๖๑ ๕๓.๙๖ 
๒ ๖๓๙ ๘ ๓๔ ๘๘ ๑๓๗ ๙๕ ๗๗ ๗๐ ๑๒๕ ๒๗๒ ๔๒.๕๖ 

สรุป  ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........สังคมศึกษา......................ร้อยละ  ๒.๗๑ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........ภาษาไทย.........................ร้อยละ  ๒.๐๙ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........การงานอาชีพฯ................ร้อยละ  ๑.๗๙ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........คณิตศาสตร์......................ร้อยละ  ๑.๖๐ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........วิทยาศาสตร์.....................ร้อยละ  ๐.๙๔ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้..........ภาษาต่างประเทศ............ร้อยละ  ๐.๖๘ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........ศิลปะ................................ร้อยละ  ๐.๖๕ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้.........สุขศึกษาและพลศึกษา.......ร้อยละ  ๐.๕๗ 
 



๕๒ 
 

 
 

                      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลการเรยีนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑ ๓๒๙ ๐ ๓๐ ๕๖ ๕๕ ๔๘ ๖๔ ๓๘ ๓๘ ๑๔๐ ๔๒.๕๕ 

๒ ๓๒๔ ๖ ๐ ๐ ๓๕ ๕๒ ๗๐ ๕๕ ๑๐๖ ๒๓๑ ๗๑.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๕๐๐ ๔ ๑๒๒ ๑๐๙ ๗๘ ๖๕ ๕๔ ๒๓ ๔๕ ๑๒๒ ๒๔.๔ 

๒ ๔๙๐ ๓๑ ๑๐๙ ๘๓ ๑๐๑ ๕๓ ๔๔ ๒๙ ๔๐ ๑๑๓ ๒๓.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๕๐๐ ๓ ๗ ๑๙ ๔๗ ๔๓ ๙๕ ๑๐๔ ๑๗๘ ๓๗๗ ๗๕.๔๐ 

๒ ๔๙๔ ๗ ๒๑ ๒๘ ๔๓ ๕๘ ๘๔ ๘๓ ๑๗๐ ๓๓๒ ๖๘.๒๑ 
สังคมศึกษา ๑ ๘๙๖ ๑๗ ๕๔ ๓๕ ๕๔ ๙๘ ๑๗๖ ๑๗๔ ๒๘๗ ๖๓๗ ๗๑.๐๙ 

๒ ๘๘๒ ๒๓ ๕๓ ๗๓ ๑๑๑ ๑๕๔ ๑๓๗ ๘๑ ๒๔๗ ๔๖๕ ๕๒.๗๒ 
สุขศึกษาฯ ๑ ๕๙๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๔๗ ๑๕๓ ๓๘๘ ๕๘๘ ๙๘.๓๒ 

๒ ๕๘๘ ๗ ๗ ๓ ๙ ๕๔ ๑๐๖ ๑๔๙ ๒๕๐ ๕๐๕ ๘๕.๘๘ 
ศิลปะ ๑ ๒๙๙ ๐ ๐ ๑ ๖ ๒๐ ๓๙ ๔๙ ๑๘๔ ๒๗๒ ๙๐.๙๖ 

๒ ๒๙๑ ๑ ๔๖ ๑๙ ๒๕ ๑๑ ๒๘ ๓๖ ๑๒๕ ๑๘๙ ๖๔.๙๔ 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๒๙๙ ๗ ๕๐ ๓๗ ๔๔ ๓๕ ๕๔ ๓๗ ๒๕ ๑๑๖ ๓๘.๗๙ 

๒ ๒๙๓ ๓ ๕๐ ๑๖ ๑๒ ๑๖ ๓๗ ๖๒ ๙๗ ๑๙๖ ๖๖.๘๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๙๒๖ ๔๒ ๑๙๘ ๘๐ ๑๒๑ ๑๑๖ ๙๘ ๘๖ ๑๘๒ ๓๖๖ ๓๙.๕๒ 

๒ ๘๘๕ ๗๙ ๑๕๔ ๑๐๙ ๑๑๗ ๑๐๘ ๙๙ ๘๗ ๑๓๑ ๓๑๗ ๓๕.๘๑ 

สรุป   ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....ภาษาต่างประเทศ....................ร้อยละ  ๖.๖๘ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....คณิตศาสตร์………………………...ร้อยละ  ๓.๕๓ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สังคมศึกษาฯ...........................ร้อยละ  ๒.๒๔ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้......การงานอาชีพ ฯ......................ร้อยละ  ๑.๖๙ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้......วิทยาศาสตร์............................ร้อยละ  ๑.๐๐ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาไทย.................................ร้อยละ  ๐.๙๒ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ......................................ร้อยละ  ๐.๑๗ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สุขศึกษาและพลศึกษา...............ร้อยละ  ๐.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวนนักเรียนที่มี
ผลการเรยีนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑ ๓๑๒ ๐ ๑๓ ๑๑ ๔๓ ๔๘ ๖๖ ๔๕ ๘๓ ๑๙๔ ๖๒.๑๗ 

๒ ๓๐๙ ๑ ๓๘ ๒๒ ๔๓ ๓๒ ๖๘ ๓๕ ๖๖ ๑๖๙ ๕๔.๖๙ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๔๖๐ ๒ ๑๐๑ ๘๘ ๕๗ ๖๙ ๔๔ ๑๗ ๔๒ ๑๐๓ ๒๒.๓๙ 

๒ ๔๕๗ ๑๐ ๖๗ ๖๙ ๘๒ ๖๔ ๖๔ ๔๗ ๕๓ ๑๖๔ ๓๕.๘๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๔๖๐ ๐ ๒๔ ๑๖ ๓๘ ๓๕ ๖๗ ๙๑ ๑๘๙ ๓๔๗ ๗๕.๔๓ 

๒ ๒๗๒ ๓ ๗ ๔๖ ๓๘ ๗๕ ๕๘ ๒๔ ๒๑ ๑๐๓ ๓๗.๑๘ 
สังคมศึกษา ๑ ๘๑๙ ๒ ๑๖ ๓๙ ๘๐ ๑๐๙ ๑๘๖ ๑๓๖ ๒๔๓ ๕๖๕ ๖๘.๙๘ 

๒ ๘๑๔ ๑๐ ๔๘ ๖๑ ๖๖ ๘๓ ๑๐๐ ๑๒๑ ๓๑๔ ๕๓๕ ๖๓.๖๑ 
สุขศึกษาฯ ๑ ๕๔๖ ๐ ๑๓ ๘ ๒๙ ๕๒ ๘๓ ๗๑ ๒๙๐ ๔๔๔ ๘๑.๓๑ 

๒ ๕๔๔ ๒ ๘ ๕ ๓๘ ๒๙ ๓๙ ๑๐๓ ๓๒๐ ๔๖๒ ๘๔.๙๒ 
ศิลปะ ๑ ๒๗๓ ๐ ๒๑ ๑๒ ๑๕ ๑๙ ๒๖ ๑๗ ๑๖๓ ๒๐๖ ๗๕.๔๕ 

๒ ๒๗๒ ๒ ๑๗ ๑๓ ๒๐ ๒๙ ๒๘ ๓๓ ๑๓๐ ๑๙๑ ๗๐.๒๒ 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๓๓๕ ๐ ๘ ๒๒ ๔๙ ๖๖ ๖๘ ๗๑ ๕๑ ๑๙๐ ๕๖.๗๑ 

๒ ๒๗๒ ๒ ๑๙ ๑๗ ๒๔ ๒๒ ๓๒ ๕๒ ๑๐๔ ๑๘๘ ๖๙.๑๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๓๔๕ ๕ ๑๗ ๑๑ ๒๔ ๓๐ ๑๗๘ ๒๕ ๕๕ ๒๕๘ ๗๔.๗๘ 

๒ ๓๔๓ ๖ ๒๒ ๑๒ ๑๘ ๓๗ ๓๙ ๒๖ ๑๘๑ ๒๔๖ ๗๑.๗๒ 

สรุป  ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....ภาษาต่างประเทศ..................ร้อยละ  ๑.๖๐ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....คณิตศาสตร์...........................ร้อยละ  ๑.๓๑ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สังคมศึกษาฯ..........................ร้อยละ  ๐.๗๓ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....วิทยาศาสตร์...........................ร้อยละ  ๐.๔๑ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้.....ศิลปะ.....................................ร้อยละ  ๐.๓๗ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้......การงานอาชีพ ฯ....................ร้อยละ  ๐.๓๓ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา.......... ร้อยละ  ๐.๑๘ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาไทย...............................ร้อยละ  ๐.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลการเรยีนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑ ๓๕๙ ๐ ๒๗ ๑๘ ๑๘ ๒๐ ๗๓ ๘๓ ๑๒๐ ๒๗๖ ๗๖.๘๘ 

๒ ๓๖๑ ๗ ๐ ๒ ๑๖ ๓๘ ๖๕ ๖๑ ๑๗๒ ๒๙๘ ๘๒.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๔๔๑ ๓๑ ๕๘ ๒๘ ๖๐ ๕๑ ๖๔ ๕๗ ๙๓ ๒๑๔ ๔๘.๓๐ 

๒ ๔๔๔ ๑๘ ๓๗ ๒๕ ๗๑ ๗๒ ๗๐ ๖๔ ๘๔ ๒๑๘ ๔๙.๐๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๖๑๐ ๗ ๒๒ ๓๕ ๕๒ ๘๒ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๘๒ ๔๑๒ ๖๗.๕๔ 

๒ ๗๘๖ ๒๘ ๓๘ ๔๑ ๘๓ ๙๘ ๑๙๒ ๑๑๗ ๑๘๙ ๔๙๘ ๖๓.๓๕ 
สังคมศึกษา ๑ ๗๗๖ ๐ ๐ ๓ ๑๗ ๖๑ ๒๒๖ ๑๗๐ ๒๙๙ ๖๙๕ ๘๙.๕๖ 

๒ ๗๗๗ ๓๘ ๑๘ ๑๑ ๒๕ ๒๗ ๕๑ ๑๐๕ ๕๐๒ ๖๕๘ ๘๔.๖๘ 
สุขศึกษาฯ ๑ ๗๖๓ ๑๓ ๕ ๙ ๓๙ ๔๘ ๑๑๓ ๑๑๙ ๔๐๔ ๖๓๖ ๘๓.๓๕ 

๒ ๕๑๐ ๑ ๘ ๙ ๒๙ ๓๖ ๕๘ ๖๓ ๒๘๕ ๔๐๖ ๗๙.๖๐ 
ศิลปะ ๑ ๒๖๒ ๑ ๑๒ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑๗๔ ๒๑๗ ๘๒.๘๒ 

๒ ๒๖๓ ๒ ๑ ๒ ๖ ๘ ๑๙ ๒๓ ๒๐๒ ๒๔๔ ๙๒.๗๗ 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๖๐๙ ๐ ๓๑ ๓๗ ๔๐ ๑๐๔ ๑๕๐ ๑๐๑ ๑๔๔ ๓๙๕ ๖๔.๘๖ 

๒ ๕๑๒ ๗ ๒๖ ๑๖ ๕๒ ๕๐ ๗๘ ๙๙ ๑๘๔ ๓๖๑ ๗๐.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๙๘๑ ๑๒ ๑๑๙ ๔๕ ๗๔ ๖๖ ๑๔๒ ๑๑๒ ๓๘๓ ๖๓๗ ๖๔.๙๓ 

๒ ๘๙๗ ๒๘ ๑๓๙ ๗๒ ๙๐ ๗๔ ๑๒๗ ๗๘ ๒๘๗ ๔๙๒ ๕๔.๘๔ 

สรุป  ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้......คณิตศาสตร์.........................ร้อยละ  ๑.๓๙ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สังคมศึกษาฯ........................ร้อยละ  ๐.๗๗ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาต่างประเทศ................ร้อยละ  ๐.๕๙ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ศิลปะ....................................ร้อยละ  ๐.๓๘ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้......วิทยาศาสตร์..........................ร้อยละ  ๐.๒๑ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......การงานอาชีพ ฯ...................ร้อยละ  ๐.๑๘ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......สุขศึกษาและพลศึกษา.........ร้อยละ  ๐.๑๖ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ภาษาไทย.............................ร้อยละ  ๐.๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลการเรยีนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑ ๒๘๒ ๔ ๕ ๓ ๑๕ ๑๗ ๒๙ ๓๓ ๑๗๖ ๒๓๘ ๘๔.๓๙ 

๒ ๒๘๑ ๐ ๐ ๖ ๕ ๗ ๒๗ ๔๓ ๑๙๓ ๒๖๓ ๙๓.๕๙ 

คณิตศาสตร์ ๑ ๔๓๒ ๐ ๓๓ ๕๔ ๑๐๒ ๘๘ ๕๒ ๓๓ ๖๐ ๑๔๕ ๓๓.๕๖ 
๒ ๔๓๐ ๐ ๓๕ ๕๕ ๙๒ ๘๘ ๗๑ ๓๔ ๕๕ ๑๖๐ ๓๗.๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑ ๖๒๕ ๒ ๒๔ ๓๙ ๑๐๖ ๑๓๙ ๑๕๑ ๑๐๑ ๖๒ ๓๑๔ ๕๐.๒๔ 
๒ ๖๓๕ ๘ ๗๒ ๕๐ ๑๐๗ ๑๔๑ ๑๓๓ ๖๑ ๖๓ ๒๕๗ ๔๐.๒๗ 

สังคมศึกษา ๑ ๗๑๔ ๒ ๕ ๒๔ ๔๙ ๑๐๒ ๑๙๐ ๑๕๙ ๑๘๑ ๕๓๐ ๗๔.๒๒ 
๒ ๗๑๕ ๖ ๑ ๑๔ ๔๙ ๕๙ ๑๙๑ ๑๓๐ ๒๖๒ ๕๘๓ ๘๑.๕๓ 

สุขศึกษาฯ ๑ ๔๖๘ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๖ ๓๕ ๗๑ ๓๔๑ ๔๔๗ ๙๕.๕๑ 
๒ ๔๗๑ ๔ ๖ ๒ ๙ ๔๑ ๙๖ ๕๕ ๒๕๘ ๔๐๙ ๘๖.๘๓ 

ศิลปะ ๑ ๒๓๘ ๐ ๑ ๖ ๖ ๖ ๑๔ ๒๖ ๑๗๙ ๒๑๙ ๙๒.๐๑ 
๒ ๒๓๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๓๘ ๒๓๙ ๑๐๐ 

การงานอาชีพ ฯ ๑ ๔๙๕ ๒ ๐ ๐ ๑๓ ๕๒ ๑๓๗ ๑๑๔ ๑๖๙ ๔๒๐ ๘๔.๘๔ 
๒ ๔๙๓ ๑ ๗ ๙ ๒๕ ๒๑ ๗๗ ๙๓ ๒๖๐ ๔๓๐ ๘๗.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑ ๘๐๒ ๑๔ ๘๑ ๘๖ ๑๒๖ ๑๐๕ ๑๑๖ ๖๑ ๒๑๑ ๓๘๘ ๔๘.๓๗ 
๒ ๗๕๗ ๓๒ ๑๓๕ ๖๔ ๙๘ ๗๙ ๑๐๒ ๘๐ ๑๖๗ ๓๔๙ ๔๖.๑๐ 

สรุป   ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาต่างประเทศ......................ร้อยละ  ๒.๙๕ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้......วิทยาศาสตร์..............................ร้อยละ  ๐.๗๙ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาไทย...................................ร้อยละ  ๐.๗๑ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สังคมศึกษา................................ร้อยละ  ๐.๕๖ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา...............ร้อยละ  ๐.๔๓ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้......การงานอาชีพ ฯ........................ร้อยละ   ๐.๓๐ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้......คณิตศาสตร์...............................ร้อยละ  ๐ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ศิลปะ.........................................ร้อยละ  ๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ภาค
เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลการเรยีนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๑ ๔๑๕ ๑ ๒ ๕ ๑๔ ๓๔ ๖๐ ๖๕ ๒๓๔ ๓๕๙ ๘๖.๕๐ 

๒ ๔๑๐ ๔ ๐ ๓ ๑๘ ๕๔ ๑๓๒ ๙๒ ๑๐๗ ๓๓๑ ๘๐.๗๕ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๔๗๘ ๑๒ ๔๙ ๗๐ ๙๑ ๗๔ ๕๔ ๕๐ ๗๓ ๑๗๗ ๓๗.๐๒ 

๒ ๔๙๐ ๔ ๔๑ ๑๐๑ ๑๐๕ ๙๓ ๕๗ ๓๒ ๕๕ ๑๔๔ ๒๙.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๙๒ ๘ ๗๙ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๘ ๑๖๘ ๑๓๗ ๑๘๖ ๔๙๑ ๕๕.๐๔ 

๒ ๕๘๖ ๖ ๕๖ ๕๓ ๙๓ ๑๐๙ ๖๓ ๖๓ ๑๔๒ ๒๖๘ ๔๕.๗๓ 
สังคมศึกษา ๑ ๖๐๕ ๑๑ ๖๘ ๒๕ ๕๐ ๘๕ ๑๐๓ ๗๘ ๑๘๕ ๓๖๖ ๖๐.๔๙ 

๒ ๖๐๐ ๕ ๑๐ ๕ ๗ ๑๒ ๘๒ ๑๔๐ ๓๓๙ ๕๖๑ ๙๓.๕ 
สุขศึกษาฯ ๑ ๕๙๐ ๐ ๗ ๑๓ ๑๕ ๓๓ ๙๔ ๑๒๓ ๓๐๕ ๕๒๒ ๘๘.๔๗ 

๒ ๕๖๗ ๕ ๐ ๑ ๑๓ ๒๓ ๕๕ ๘๘ ๓๗๓ ๕๑๘ ๙๑.๓๕ 
ศิลปะ ๑ ๒๘๗ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๙ ๔๔ ๓๖ ๑๖๔ ๒๔๔ ๘๕.๐๑ 

๒ ๒๘๔ ๑๑ ๑๒ ๒ ๓ ๑๒ ๒๗ ๔๑ ๑๗๐ ๒๓๘ ๘๓.๘๐ 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๗๙๕ ๓ ๓๕ ๒๒ ๓๑ ๖๓ ๑๐๖ ๑๖๘ ๓๕๙ ๖๓๓ ๗๙.๖๒ 

๒ ๔๘๒ ๒ ๑๕ ๔ ๑๗ ๓๑ ๘๕ ๑๓๙ ๑๘๗ ๔๑๑ ๘๕.๒๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๘๓๐ ๑๘ ๑๐๔ ๘๐ ๑๔๘ ๑๖๕ ๑๑๔ ๖๐ ๑๔๑ ๓๑๕ ๓๗.๙๕ 

๒ ๘๓๔ ๕ ๗๖ ๑๘๒ ๑๓๐ ๒๐๔ ๙๔ ๔๕ ๙๒ ๒๓๑ ๒๗.๖๙ 

สรุป   ภาพรวม  กลุ่มสาระที่มีนักเรียน ติด ๐  ,ร, มส.  ให้เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ 
        ล าดับที่ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ.....................................ร้อยละ  ๑.๙๓ 
        ล าดับที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้......คณิตศาสตร์............................ร้อยละ  ๑.๖๕ 
        ล าดับที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้......ภาษาต่างประเทศ...................ร้อยละ  ๑.๓๘ 
        ล าดับที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้......สังคมศึกษาฯ...........................ร้อยละ  ๑.๓๓ 
        ล าดับที่ ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้......วิทยาศาสตร์............................ร้อยละ  ๐.๙๕ 
        ล าดับที่ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ภาษาไทย...............................ร้อยละ  ๐.๖๑ 
        ล าดับที่ ๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้........สุขศึกษาและพลศึกษา..........ร้อยละ  ๐.๔๓ 
        ล าดับที่ ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้........การงานอาชีพ ฯ....................ร้อยละ  ๐.๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวดั ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรยีน 

ภาษาไทย ๔๒.๖๔ ๔๒.๓๘ ๔๔.๐๘ ๔๔.๙๕ 
คณิตศาสตร ์ ๓๒.๔๐ ๒๘.๘๒ ๓๑.๔๔ ๓๒.๖๕ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๗.๖๓ ๓๕.๖๒ ๓๘.๓๙ ๓๘.๕๒ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๖.๒๔ ๔๔.๖๗ ๔๗.๐๗ ๔๘.๔๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐.๖๒ ๒๗.๖๑ ๒๗.๖๑ ๒๙.๐๗ 
 

สรุป   -กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัด  มีจ านวน ...๕.. กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษาและพลศึกษา 
และภาษาต่างประเทศ 
         -กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ มีจ านวน ...๑....กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวดั ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรยีน 

ภาษาไทย ๔๙.๓๖ ๔๕.๙๘ ๔๗.๙๓ ๔๗.๙๖ 
คณิตศาสตร ์ ๒๖.๕๙ ๒๒.๔๑ ๒๓.๗๙ ๒๓.๐๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๓.๔๐ ๓๑.๗๘ ๓๒.๖๔ ๓๒.๖๔ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๙.๗๐ ๓๘.๖๗ ๓๙.๖๑ ๓๙.๒๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔.๙๘ ๒๑.๓๔ ๒๒.๒๙ ๒๑.๘๙ 

สรุป - กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่  มีจ านวน ..๑...กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      - กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัด มีจ านวน ..๕...กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ 
      - กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับประเทศ มีจ านวน ..๕...กลุ่มสาระการเรียนรู้   
        คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
ข้อมูลตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนระดับดีขึ้นไป 
               (สูงกว่าขีดจ ากัดล่างของสทศ./สมศ. ) ทุกกลุ่มสาระ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลของสมศ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
โรงเรียนปรางค์กู่  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระ 
จ านวน  
ม.๓ 

สอบทั้งหมด 

จ านวน ม.๓ ร้อยละ 
  

จ านวน 
 ม.๖ 

สอบทั้งหมด 

จ านวน ม.๖ 
คะแนน 
ระดับดี 

ร้อยละ 
  

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ  

ม.๓, ม.๖ 

คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 

๒๕๕๗ 

คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๒๕๕๘ 

คะแนน 
พัฒนาการ คะแนน 

ระดับดี 

ภาษาไทย ๒๖๒ ๑๕๘ ๖๐.๓๑ ๒๙๒ ๑๓๒ ๔๕.๒๑ ๕๒.๗๖ ๑.๐๑ ๑.๐๖ ๐.๕ 
สังคมศึกษาฯ ๒๖๐ ๑๔๗ ๕๖.๕๔ ๒๘๙ ๑๓๓ ๔๖.๐๒ ๕๑.๒๘ ๐.๙๔ ๑.๐๓ ๐.๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖๑ ๙๙ ๓๗.๙๓ ๒๙๑ ๘๕ ๒๙.๒๑ ๓๓.๕๗ ๐.๖๒ ๐.๖๗ ๐.๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๖๒ ๑๐๙ ๔๑.๖๐ ๒๙๑ ๘๔ ๒๘.๘๗ ๓๕.๒๓ ๐.๖๘ ๐.๗๐ ๐.๕ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖๐ ๑๓๑ ๕๐.๓๘ ๒๙๒ ๑๐๙ ๓๗.๓๓ ๔๓.๘๖ ๐.๖๘ ๐.๘๘ ๐.๕ 

รวม - ๔.๓๓ ๒.๕ 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕ ๖.๘๓ 
 
       ๒.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ   
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๗๓ ๒๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๗ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๔๕ ๒๙๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๔๐ ๒๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๓๓ ๒๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๔๕ ๓๓๑ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๒๗๓ ๑๗๑๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๓.๗๗ ๘๖.๒๓ 

 สรุปภาพรวมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน จัดเรียงล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ 
นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ในทุกระดับชั้นส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
โดยมีระดับดีร้อยละ ๑๓.๗๗  และระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๘๖.๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 ๒.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ท้ังหมด 
จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๗ ๓๐๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๑ ๒๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๗๑ ๒๗๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๖๕ ๒๖๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๔๕ ๒๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๗๕ ๓๐๑ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๒๙๔ ๑๖๘๙ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๔.๘๓ ๘๕.๑๗ 

           สรุป   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ในคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗ 
 

 ๒.๕  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตาม 

ระดับคุณภาพอ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖  ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘  ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔  ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔  ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕  ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖  ๐ 

รวม ๑๙๘๓  ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 

        จากตาราง ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปรางค์กู่ พบว่า นักเรียนผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ ๑๗๖๗ คน จากนักเรียนจ านวน ๑๗๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

          ๒.๖ สมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน ของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ มีรายละเอียด ดังนี้  
สมรรถนะด้านที่ ๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๒๕ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๗ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๔๑ ๓๐๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๔๓ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๒๔ ๒๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๓๒ ๓๔๔ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๒๐๒ ๑๗๘๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๐.๑๘ ๘๙.๘๑ 

 

 

สมรรถนะด้านที่ ๒ ความสามารถการในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๒๔ ๒๙๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๗ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๕๑ ๒๙๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๔๐ ๒๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๑๐ ๒๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๒๗ ๓๔๙ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๑๘๙ ๑๗๙๔ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๙.๕๓ ๙๐.๔๗ 

 
สมรรถนะด้านที่  ๓ ความสามารถการในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง (๐)  พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๓๐ ๒๘๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๐ ๒๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๕๓ ๒๙๑ 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๒๙ ๓๐๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๔๒ ๒๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๔๕ ๓๓๑ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๒๙๓ ๑๗๔๔ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๒.๐๕ ๘๗.๙๕ 



๖๑ 
 

                             
                           สมรรถนะด้านที่ ๔ ความสามารถการในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๒๓ ๒๙๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๖ ๒๙๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๓๘ ๓๐๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๔๐ ๒๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๑๐ ๒๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๒๗ ๓๔๙ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๑๗๔ ๑๘๐๙ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๘.๗๗ ๙๑.๒๓ 

         
สมรรถนะด้านที่ ๕ ความสามารถการในการใช้เทคโนโลยี 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง (๐) พอใช้ (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑๖ ๐ ๐ ๓๑ ๒๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๘ ๐ ๐ ๓๙ ๒๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๐ ๐ ๑๙ ๓๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๔ ๐ ๐ ๒๕ ๓๐๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘๕ ๐ ๐ ๒๕ ๒๖๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๖ ๐ ๐ ๒๘ ๓๔๘ 

รวม ๑๙๘๓ ๐ ๐ ๑๖๗ ๑๘๑๖ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๘.๔๒ ๙๑.๕๘ 

 
สรุปภาพรวมสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนปรางค์กู่ 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถการในการใช้เทคโนโลยี,  
ความสามารถการในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถการในการคิด และความสามารถการในการแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๓. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ทั้งหมด  ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งช้ี  ดังนี้  

๑) มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน (๓๐ คะแนน) 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ     

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะทีด่ี 
และมสีุนทรียภาพ     

๙๑.๙๖ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๕ 
ดีเยี่ยม 

-รายงานสรุปภาวะการเจริญเติบโต 
  ของนักเรียน 
-รายงานสรุปสมรรถภาพทางกาย 
 ระดับชัน้ 
-รายงานการเดินรณรงค์ต่อต้าน 
 ยาเสพติด 
-แผนการสอนเพศศึกษา 
-การวิ่งเก็บรอบ 
-ภาพกิจกรรมแอร์โรบิค 
-รายงานกิจกรรมกีฬาภายใน 
-วงโปงลาง/วงโยธวาทิต 
-การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม 
 นักเรียน  
-ภาพการรับการประเมิน 
-ผลงานนักเรียน 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ  
 (อ าเภอ,จังหวัด ระดับภาคและ 
 ระดับชาติ) 
-จัดให้นักเรียนเรียนวิชาพลศึกษา 
 ในทุกระดับชัน้ 
-นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมพลานามยั 
-นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมพยาบาล 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
      และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๙๓.๙๗ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และม ี
      สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
      มาตรฐาน 

๘๔.๕๓ ๐.๕๐ ๐.๔๒ ๔ 
ดีมาก 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

๙๓.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๙๒.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้ 
      เกียรติผู้อื่น   

๙๒.๘๘ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 

      นาฏศิลป ์กีฬา/นันทนาการ      
      ตามจินตนาการ 

๙๓.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ 
ดเียี่ยม 

 
 

 

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธกีารพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้
 ๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขอนามัย การออกก าลังกายและการทดสอบ

สมรรถภาพของนักเรียน โดยมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมใหผู้้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ จ านวน ๔ 
กิจกรรม ได้แก ่กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (งานอนามัย) 
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โปงลาง) และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ, กิจกรรมแนะแนว,งานอนามัย 
 ๓) จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา เดินรณรงค ์ประกวด แข่งขันทักษะทางวชิา 
และลงมือปฏบิัติกิจกรรม เช่น กิจกรรมอบรมวงโยธวาทิต วงโปงลาง อบรมทัศนศลิป์  
 ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เทศบาลต าบล สถานีต ารวจภูธร ที่วา่การอ าเภอ 
โรงพยาบาลปรางค์กู่ และหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนนุกิจกรรม 
 ๕) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/ผูป้กครอง 



๖๓ 
 

         ๒. ผลการพัฒนา  คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ ร้อยละ ๙๑.๙๖ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสงูสดุ (ตัวบ่งชี้) จัดล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๓.๙๗ ต่ าสุด คือ ๑.๒ มีน้ าหนัก  
ส่วนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๕๓     
        ๓. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คือ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเสริมอะไรที่จะมาแก้ไข 
หรือปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น  

๑. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์และต่ ากวา่เกณฑ์ 
๒. จัดหาทุนปัจจยัพื้นฐานให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๙๗.๓๒ ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ 
ดีเย่ียม 

-โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 จริยธรรมต้นแบบ 
- กิจกรรมรับผิดชอบเขตพื้นท่ี 
-การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
-การอบรมนักเรียนในคาบจริยธรรม 
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการอบรมทักษะชีวิต 
-โครงการต้นกล้าคนดี ศรีฟ้า-ม่วง 
-โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
-ค่ายวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโฮมรูม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์
      ตามหลักสูตร 

๙๘.๔๕ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 

๙๗.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 
      ที่แตกต่าง 

๙๗.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
      พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙๖.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

๑.วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
             ๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบาย การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ใช้กระบวนการ PDCA ในการท างาน
โดยมกีิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ฝ่ายปกครอง)  
จ านวน ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม (สุจริต,วถิีพุทธ 
โรงเรียนสีขาว) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรมท าบุญวันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์               
              ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              ๓) จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา เดินรณรงค์ ประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา 
ดูงานและขยายผลโครงงานคุณธรรม และโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
              ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาลปรางค์กู่, สถานีต ารวจ วัด ชุมชน 
และโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
             ๕) ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองประเมินผู้เรียน 
              ๖) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนปรางค์กู่ 
 
 
 



๖๔ 
 

        ๒. ผลการพัฒนา ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๙๗.๓๒ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงสุด (ตัวบ่งชี้) จัดล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร, ๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ,   
๒.๓ ยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่างและ ๒.๔ ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       ๓. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คือ โรงเรียนมโีครงการ/กิจกรรมเสริมอะไรที่จะมา
แก้ไข หรือปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น 

  - ในแต่ละภาคเรียน ไม่ควรมีกิจกรรมติดต่อกันมาก 
  - ในคาบสอนแต่ละวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
    และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
  - โครงการ/กิจกรรมที่จัดดีอยู่แล้ว ควรเพิ่มการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีงาม มีการยกย่องชื่นชม 
    การสร้างเครือข่ายคนดีศรีปรางค์กู่ 
  - มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ท าทุกครั้งเพ่ือน าผลมาปรับใช้ 
  - ควรบูรณาการค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐ ๕.๐๐ ๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

-จัดโครงการรักการอ่าน 
-โครงการจดักิจกรรม 
 การแข่งขันทักษะการอ่าน 
 ฟัง พูด เขียน 
-โครงการปรบัพ้ืนฐานนักเรียน 
-โครงการวันสุนทรภู ่
-โครงการวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
-โครงการหมอภาษา 
-การจัดกิจกรรมการเรยีนของ 
 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-การน าเสนอผลงานนักเรียน IS 
  

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้
     ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
     และสื่อต่างๆ รอบตัว      

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขียน  
     และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
     เพิ่มเติม 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ 
     น าเสนอผลงาน 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

        

     ๑.วิธีการพัฒนา   โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
           ๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบาย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียน
การสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรม/โครงการ ได้แก ่โครงการรักการอ่าน  
โครงการวันสุนทรภู่ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ โครงการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง และนักเรียน LD 
            ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๓) จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา ประกวด และแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ 



๖๕ 
 

ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดีเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย การน าเสนอผลงานนกัเรียน IS และกิจกรรมเปิดบ้านมัธยมศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ 
            ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
           ๕) จัดแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก 
           ๖) นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 
           ๗) ผู้เรียนประเมินตนเองและผู้ปกครองประเมินผู้เรียน 
           ๘) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
      ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อยคือ เท่ากันทั้ง ๔ ตัวบ่งชี้ 
      ๓.แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คือ โรงเรียนมโีครงการ/กิจกรรมทีจ่ะมาแก้ไขหรือ
ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 - โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง/กิจกรรมหมอภาษา 
     - การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                   อย่างมีสติสมเหตุผล          

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล           

๘๘.๔๔ ๕.๐๐ ๔.๔๒ ๔ 
ดีมาก 

-ผลงานการคดิวิเคราะห์ของ
นักเรียนทุกกลุม่สาระ 
-โครงงานของนักเรียน 
-ผลงานวิชา IS ของนักเรียน  
ม.๒ และ ม.๕ 
-โครงการเข้าคา่ยคณิตศาสตร ์
-ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของทุกกลุ่มสาระ 
-คะแนนการคิดวเิคราะห ์
ทุกรายวิชา 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  
     และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือ 
     เขียนตามความคิดของตนเอง 

๘๙.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ 
ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ย 
     ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๙๒.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์    
   ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตผุล 
   ประกอบ 

๘๔.๗๘ 
 

๑.๐๐ ๐.๘๔ ๔ 
ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริม่ และสรา้งสรรค์ 
    ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 

๘๗.๑๔ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ 
ดีมาก            

     ๑.วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
        ๑.ก าหนดมาตรการ/นโยบาย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียน 
การสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ โครงการบันไดอัจฉริยะ 
โครงการจัดการเรียนการสอน IS โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม GSP, Excel โครงการเปิดบ้านมัธยม 



๖๖ 
 

และตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปวช.) 
            ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 
            ๓) จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา ประกวด และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ลงมือ
ปฏิบัติจริง เช่น การแข่งขันทักษะ อบรมการใช้งานโปรแกรม GSP, Excel การน าเสนอผลงานนักเรียนและ 
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด การทดสอบวิชาพิเศษ 
            ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
            ๕) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
            ๖) นักเรียนบันทึกการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
            ๗) ประเมินการคิด การเขียน ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
            ๘) เผยแพร่ผลงานดีเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
   ๙) จัดกิจกรรมให้นักเรียนดูละครคุณธรรมและให้นักเรียนวิเคราะห์จากการดู 
  ๑๐) นักเรียนสรุปผลการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นทีม 
      ๒. ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมีความสามารถ 
 ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล          
           ร้อยละ ๘๘.๔๔ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 

ของตนเอง  
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ      

      ๓. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คือ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โดยเน้นด้านวิชาการให้มากขึ้น จัดหาสื่อหรือน านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้พัฒนาผู้เรียน  
จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน จัดแสดงผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๗๖.๓๐ ๕.๐๐ ๓.๘๒ ๓ 
ดี 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
- การเข้าแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ  
เกียรติบตัร โล่รางวลั 
-โครงการเตรียมความพร้อมนักเรยีน
เพื่อสอบ O-net  นักเรียน ม.๓ –ม.๖ 
-โครงการเตรียมความพร้อมนักเรยีน
เพื่อสอบ GAT/PAT  
-ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-ผลการทดสอบ Pre O-net online 
-ผลการสอบข้อสอบกลาง ปี ๒๕๕๘ 
-โครงการส่งเสรมิการเรียนการสอน 
-โครงการนิเทศกลุ่มสาระฯ 
-โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 O-net  นักเรียน ม.๓ –ม.๖ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ 
     ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   

๖๓.๑๙ ๑.๐๐ ๐.๖๓ ๓ 
ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
     ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด 
    วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๗.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๗๔ ๔ 
ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไป
ตามเกณฑ ์(ม.๓ และ ม.๖) 

      (๑) วิชาภาษาไทย 
      (๒) วิชาคณิตศาสตร ์
      (๓) วิชาวิทยาศาสตร ์
      (๔) วิชาสังคมศึกษา 
      (๕) วิชาภาษาต่างประเทศ 

๖๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๖๕ ๓ 
ดี 

 

       ๑.วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
           ๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร้อยละ ๕ และ 
มีกิจกรรม/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก ่โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการติว โครงการทักษะ 
การคิด โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ โครงการค่ายพี่พบน้อง โครงการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญฯ 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
ม.๑ กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ม.๔ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๓) สอนซ่อมเสริม/สอนติวและเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
            ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
            ๕) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
            ๖) นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 
            ๗) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และต่อเนื่อง 
            ๘) ประเมินสมรรถนะของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระ ด้วยตนเอง/ครูประเมินและผู้ปกครองประเมิน  
      ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
           ร้อยละ ๗๖.๓๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๑ 
 
   



๖๘ 
 

      ๓. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คือ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โดยเน้นด้านวิชาการให้มากขึ้น จัดหาสื่อหรือน านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้พัฒนาผู้เรียน จัดสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
การเข้าค่ายวิชาการ การสอนเสริม เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
                 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ 
ดีต่ออาชีพสุจริต   

๙๗.๔๒ ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ 
ดีเย่ียม 

-โครงงานอาชีพ 
-โครงงานวิทยาศาสตร ์
-โครงงานสืบสานวัฒนธรรม 
-โครงการนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC) 
-โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
-รางวัลระดับชาติ โครงงานคุณธรรม 
-รายงานการจดักิจกรรมการสอน IS 
-กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพยีง 
-โครงการหนึ่งไร่สานฝัน 
-รายงานการจดัการเรียน 
 การสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
-รายงานการแข่งขันทักษะวิชา 
 การงานศิลปหัตถกรรมฯ 
-ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมการเรยีนการสอนแนะแนว 
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
 ตอ่และอาชีพ 
-รายงานการฝึกประสบการณ์ ฝึกงาน 
  นอกสถานท่ีนักศึกษาปวช.ปีที่ ๓ 
-กิจกรรมโครงงานแปรรปูอาหาร 
-รายงานโครงการ/กิจกรรมธรุกิจและ 
 การเป็นผู้ประกอบการ ปวช. 
-รายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
-กิจกรรมโรงเรยีนธนาคาร 
-รายงานส่งเสริมการเรียนรูภู้มิปญัญา 
 ท้องถิ่น 

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๙๖.๕๖ ๒.๐๐ ๑.๙๓ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๙๘.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๖.๔  มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและ
หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

๙๔.๒๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 
ดีเยี่ยม 

  

 

 



๖๙ 
 

  ๑.วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
           ๑) จัดกิจกรรม/โครงการ  ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการท างานเพ่ืออาชีพและการด ารงชีวิต 
กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและ
ทักษะอาชีพ (ปวช.) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
           ๒) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
           ๔) จัดแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก 
           ๕) นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 
           ๖) ประกวดโครงงาน,การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
           ๗)  การแนะแนวของสถานศึกษา 
           ๘) ประเมินสมรรถนะของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระ ด้วยตนเอง/ครูประเมินและผู้ปกครองประเมิน  
           ๙) เผยแพร่ผลงานที่ดีเด่น เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
๒. ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
 รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
           ร้อยละ ๙๗.๔๒ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ , ๖.๒, ๖.๑ และ ๖.๔     
 

๓.แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง  
-หาแหล่งประกอบอาชีพในชุมชนให้นักเรียนได้ฝึกบ่อยครั้ง 
-ควรท าเป็นธุรกิจการบริการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ” (One School One Cares) 
-ควรมีธุรกิจในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๒) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  น้ าหนักคะแนน   ๕๐ คะแนน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
  หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
  เกิดประสิทธิผล 

๙๖.๖๖ ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ๕ 
ดีเย่ียม 

 
 
 
-แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
-ก าหนดการสอนโครงการสอน 
-แผนการจัดการเรียนรู ้
-ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
-แผนการจัดการเรียนรูห้น่วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
-แผนการจัดการเรียนรู ้
-ก าหนดการวัดประเมินผล 
-การประเมินตามสภาพจริง 
 
-บันทึกการสอนซ่อมเสรมิ 
-บันทึกการแก้ไขพฤติกรรม 
 
-โครงร่างงานวิจัย 
-วิจัยในช้ันเรียน 
-บันทึกหลังสอน 
-บันทึกแก้ไขพฤติกรรม 
 
-การแต่งกาย 
-การเข้าสอนตรงเวลา 
-บันทึกการเข้าสอนของคร ู
-ปพ.๕ 
-Book mark 
 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
      ผู้เรียนทั้งด้านความรู ้ทักษะ 
      กระบวนการ สมรรถนะ และ 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
      รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
      แผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา 
      ศักยภาพของผู้เรียน            

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู ้
      ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 
      บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา       

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ผนวกกับการน าบริบทและภูมปิัญญา 
     ของท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการ 
     จัดการเรียนรู ้

๙๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้น 
      การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
      ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๙๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ 
      แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังดา้น 
      การเรียนและคณุภาพชีวิตด้วย 
      ความเสมอภาค 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
      การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน 
      รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
      การสอน 

๘๕ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ 
ดมีาก 

 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง 
      ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ 
      สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
     ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
     เต็มความสามารถ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดเียี่ยม 

   
 
 
 



๗๑ 
 

     ๑.วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาครูให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
         ๑) ก าหนดเป็นมาตรการ/นโยบาย การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้กระบานการสอนที่หลากหลาย ใช้การวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรม/
โครงการ ได้แก่ การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ สัปดาห์ก่อนสอน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ และมโีครงการ
พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
EIS กิจกรรมอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT  กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมและงานวิจัย 
        ๒) ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการผลิตสื่อการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การสอนพัฒนากระบวนการคิด 
        ๓) ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
        ๔) จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๕) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระ 
        ๖) ครูท า MOU กับผู้บริหาร 
        ๗) ประเมินตนเองและรายงานในภาระงานที่รับผิดชอบ 
        ๘) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภา 
        ๙) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
        ๑๐) ผู้เรียนประเมินครูผู้สอน  
        ๑๑) การท าวิจัยในชั้นเรียน 
        ๑๒) การนิเทศภายใน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
        ๑๓) ประกวด/คัดเลือก/น าเสนอผล/เผยแพร่ผลงานที่ดีเด่น 
        ๑๔) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนกับครใูนภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           ร้อยละ..๙๖.๖๖...ของครทูี่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
๗.๒, ๗.๓, ๗.๖, ๗.๘, ๗.๙ นอ้ยที่สุด คือ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน    
   ๓.แนวทางการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ   

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นโรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
- มีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้ครูจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
- ควรสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที ่ 
- มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
- จัดอบรมในเรื่องที่ครูยังบกพร่อง เพื่อเติมเต็มความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมแสดงผลงานครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อเสนอแนะ 
- เปิดโอกาสให้ครูได้น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 
  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
- จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 
 

 
 



๗๒ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภา 
และเกิดประสิทธิผล 

๙๕.๘๓ 
 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๕ 
ดีเย่ียม 

-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-รายงานการประชุมประจ าเดือน 
-การน าเสนอโครงการต่างๆ 
-รายงานการตดิตามงานทุกฝ่าย/
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
-รายชื่อครูบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาแบบประเมิน 
-รายงานประชุมฝ่ายวิชาการ 
-ภาพประกอบการด าเนินงาน 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ 
      ความคิดริเริ่มทีเ่น้นการพัฒนา 
      ผู้เรียน 

๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
      มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 
      ประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐาน 
      คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ   

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรบั 
      การกระจายอ านาจ 

๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 
     พึงพอใจผลการบริหารการจัด 
     การศึกษา 

๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษา 
     ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
     การศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

    ๑.วิธีการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานนี้ คือ 
        ๑) ผู้บริหารร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ก าหนดเป็นมาตรการ/
นโยบายการบริหารการศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมประจ าเดือน การอบรมนักเรียน การมอบนโยบายการจัดการศึกษา การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการส่งเสริมการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสู่เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจและมุทิตาจิต 
        ๒) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
        ๓) ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการแต่งกาย/การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
        ๔) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม และน าไปใช้ประโยชน์ 
        ๕) ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอน 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๖) ส่งเสริมให้มีการซ่อมเสริม/สอนติวและเข้าค่าย 
        ๗) ส่งเสริมให้ครูจัดท า ID-Plan เพ่ือพรรณนางานที่จะต้องด าเนินการ และเป็นท า MOU กับผู้บริหาร 
        ๘) ครูประเมินตนเองในภาระงานที่รับผิดชอบ 
 



๗๓ 
 

        ๙) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
        ๑๐) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
        ๑๑) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 และต่อเนื่อง โดยเน้นการออกข้อสอบตามแนวทางข้อสอบ O-net 
        ๑๓) การนิเทศภายใน 
        ๑๔) ประเมินครู เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
        ๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน 
        ๑๖) เผยแพร่ผลงานที่ดีเด่น เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
 ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นกับครูในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   ร้อยละ ๙๕.๘๓ ของครทูีม่ีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒, ๘.๑, 
๘.๓, ๘.๔, ๘.๖, ๘.๕  
 ๓.แนวทางการพัฒนามาตรฐานนี้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ   
 -โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 -โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 -โครงการทัศนศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -โครงการส่งเสริมการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา  
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๑๐๐ 
 
 
 

๕.๐๐ ๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

-ข้อปฏิบัติของกรรมการ
สถานศึกษา 
-ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครอง-คร ู
-ค าสั่ง /ประกาศโรงเรียน 
-รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
-รายงานการประชุมสมาคม
ผู้ปกครอง-คร ู
-โครงการสมาคมผู้ปกครอง-คร ู
-ภาพประกอบการประชุม 
 การร่วมกิจกรรม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

    ๑.วิธีการพัฒนา มาตรฐานด้านคณะกรรมการสถานศกึษา คือ 
        ๑) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนปรางค์กู่ 
        ๒) ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
        ๓) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
        ๔) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาท
หน้าที่ที่สพฐ.ก าหนดไว้  โดยจัดโครงการความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 



๗๔ 
 

ในการพัฒนาโรงเรียน ๔ กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมผู้ปกครองและครู 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมการให้บริการชุมชน 
        ๕) คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน /ผู้ปกครองร่วมด าเนินการกับสถานศึกษา ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน, การย้ายของบุคคลากร 
        ๖) ประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร/หลักสูตรสถานศึกษา/ 
งานวิชาการ /งานแผนงานและประกันคุณภาพ/งานทะเบียนและวัดผล/กิจการนักเรียน เป็นต้น 
                    

      ๒. ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓        
      ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คือ  ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง อบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา การคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                   อย่างรอบด้าน 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศกึษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

๙๕.๑๗ 
 
 
 

๑๐ ๙.๕๒ ๕ 
ดีเย่ียม 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงสรา้งหลักสตูร 
-ค าสั่งแม่บท 
-แผนการเรียนแยกตามความถนดั 
-แผนการจัดการเรียน Gifted IEP 
-แผนการเรียนท่ัวไป 
-รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม 
-แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
-รายงานการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน IS 
-รายงานการนิเทศภายใน 
-รายงานการเยี่ยมบ้าน 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความ
สนใจ 

๙๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ดด้้วย
ตนเอง 

๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

     



๗๕ 
 

๑.วิธีการพัฒนา คุณภาพในมาตรฐานนี้ คือ 
       ๑) จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเน้นการบูรณาการและการน าหลักสูตรสู่
ห้องเรียน 
        ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ของโรงเรียนปรางค์กู่ 
        ๓) ก าหนดปฏิทินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา/การปฏิบัติการสอนตารางสอน 
        ๔) ประชุมคณะคณะท างานในแต่ละงาน กิจกรรม เป็นระยะ และเป็นระบบ 
        ๕) ส ารวจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม 
        ๖) ประเมินผลและพัฒนาการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาในแต่ละปี 
        ๗) ประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาจากผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง 
        ๘) การนิเทศภายใน 
        ๙) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ใน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ 
นักเรียน กิจกรรมอบรมการจัดท าหลักสูตรและน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน 
        ๑๐) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 
        ๑๑) เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% 
        ๑๒) ด าเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๑๓) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคน 
        ๑๔) เผยแพร่ผลการด าเนินการ  
    ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ นักเรียนจบการศึกษาพร้อมรุ่น และมี 
ร้อยละของการศึกษาต่อ,การมีงานท าเพ่ิมขึ้น นักเรียนเลือกเรียนวิชาที่สนใจและเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
ในท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
           ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุดจัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖, ๑๐.๑, ๑๐.๔,  
๑๐.๕, ๑๐.๒ และ ๑๐.๓      
  

    ๓.แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ   
 - โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 - โครงการนิเทศติดตามครูผู้สอน 
 - โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรม IS๑-IS๓  
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กิจกรรมหมอภาษา  
          - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 - โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
 - โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
 - โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๙๗.๐๐ 
 

๑๐ ๙.๗๐ ๕ 
ดีเย่ียม 

-โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
-โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-โครงการตรวจสุขภาพ 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
-โครงการพัฒนาห้องสมดุ 
 แหล่งเรียนรู ้
-โครงการปรบัปรุงห้องน้ านักเรยีน 
-โครงการจดัท าเสาธง 
-โครงการปรบัปรุงหอถังเป็นห้องน้ า 
-โครงการหนึ่งไร่สานฝัน 
-โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
- ฐานการเรียนรู้ ปศพพ. 
-การอบรมการสร้างเว็บบล็อก เพือ่
จัดท าแหล่งเรียนรู้ ICT 

๑๑.๑  ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ อาคาร 
   เรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่ง 
   อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน 
   สภาพใช้การไดด้ีสภาพแวดล้อมรม่รื่น  
   และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน  

๙๘.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริม 
      สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
      ของผู้เรียน 

๙๘.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๙๔ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให ้
     ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือ 
     เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๕.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๘๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

    ๑.วิธีการพัฒนา คุณภาพในมาตรฐานนี้ คือ 
        ๑) ก าหนดนโยบาย ว่าการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพ และมีโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการตรวจสุขภาพ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา และโครงการพัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ได้แก่ กิจกรรมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด) กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
        ๒) แต่งตั้งคณะท างาน ฯ /ผู้รับผิดชอบ 
        ๓) ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษา โดยเน้น  ๕ ส. ทุกบริเวณ 
        ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
        ๕) ประเมินความพึงพอใจการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
        ๖) การนิเทศภายใน 
        ๗) พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
        ๘) จัดให้โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้เรียนต่อเนื่อง 
        ๙) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
  ๒. ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
การบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
           ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  ๑๑.๒ และ ๑๑.๓  
  ๓.แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ 
 -พัฒนา ปรับปรุงและสร้างห้องน้ าให้เพียงพอต่อนักเรียน สะอาด น่าใช้ 
 -ฝึกความดีสากลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรงเรียน 



๗๗ 
 

          -การอบรมนักเรียนให้นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ 
          -การฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
          -การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษา 
มีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

๙๘.๓๓ 
 
 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ 
ดีเย่ียม 

-มีประกาศใช้มาตรฐาน ก าหนดค่า
เป้าหมาย 
-มีการจัดท าแผนธรรมนูญโรงเรียนแผน
กลยุทธ ์
-แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี๒๕๕๘, ๒๕๕๙ 
-มีโครงการกิจกรรมที่พัฒนาสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-มีโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีทั้งส้ิน ๒๐ โครงการ 
-มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร (PDCA) บรรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนทุกโครงการ 
-รายงานโครงการต่างๆเช่นโครงการ
ศึกษาดูงาน โครงการเตรียมความพร้อม
ยกผลสัมฤทธิ ์O-net 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-รายงานผลการปฏิบัติงานของครู SAR 
ทุกคน 
-Id plan ข้อตกลงและลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทั้งของครูและ
สถานศึกษา สพม.๒๘ 
-ข้อมูลสารสนเทศปี ๒๕๕๗,ป ี๒๕๕๘ 
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน โดย
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
-มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน SAR
อย่างต่อเนื่อง  
-สารสนเทศโรงเรียนปรางค์กู่  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-วารสาร “ปรางค์กู่สาร” 
-แผ่นพับแนะน าโรงเรียน 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผน 
          พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
          สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
          ตามมาตรฐานการศึกษาของ     
          สถานศึกษา    

๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๙๕ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

๑.วิธีการพัฒนา คุณภาพในมาตรฐานนี้ คือ 
        ๑) ก าหนดเป็นนโยบายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีโครงการ ๒๐ โครงการ 
        ๒) จัดโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
        ๓) แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 
        ๔) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
        ๕) ประชุมคณะท างาน ฯ 
        ๖) ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ทั้ง ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี ้โดยการมีส่วนร่วมทุกคน 
        ๗) ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่ 
        ๘) จัดท าคู่มือ/แนวทาง  แบบประเมิน แบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับใช้ด าเนินการ 



๗๘ 
 

        ๙) ด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบ 
            ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มีการกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มี 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา และ 
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     ๑๐) จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อสพม.๒๘ 
     ๑๑) เตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     ๑๓) น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     ๑๔) เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 
                 

  ๒. ผลการพัฒนา  คือ ผลที่เกิดข้ึนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ   
 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีผลการประเมินสูงสุด 
รองลงมา คือจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รองลงมาอีกคือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      ๓.แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ 
 โรงเรียนมีโครงการที่จะมาพัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ดีขึ้น โดย
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  

๓) มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   น้ าหนักคะแนน  ๑๐ คะแนน 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการส่งเสริม 
     สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเปน็สังคม 
     แห่งการเรียนรู้                         

๙๙.๖๕ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

-มีห้องสมุดโรงเรยีน 
-แหล่งเรียนรู้ ๑ ไร่สานฝัน 
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์) 
-ห้องประวัติศาสตร ์
-ห้องบริดจ์โตน 
-แหล่งเรียนรู้สวนดอกล าดวน 
-แหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านตูม บ้านรงระ 
-อนามัยบ้านกู ่
-โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
-ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและ
สามัญ 
 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
       ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน ์
       จากแหล่งเรียนรู ้ทั้งภายในและ 
       ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา   
       การเรียนรู้ของผู้เรยีนและบคุลากร 
       ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๙๙.๖๕ ๕.๐๐ ๔.๙๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
        บุคลากรภายในสถานศึกษา  
        ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
        ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๙๙.๖๕ ๕.๐๐ ๔.๙๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 



๗๙ 
 

๑.วิธีการพัฒนา คุณภาพในมาตรฐานนี้ คือ 
        ๑) ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                        
และมีโครงการบูรณาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๑ ไร่สาน
ฝันตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์) ห้องประวัติศาสตร์ ห้องบริดจ์โตน โครงการ
พัฒนาทักษะชีวิต โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงงานอาชีพฯ และโครงงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๒) แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 
        ๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดทั้งวิทยากร ภูมปัญญาท้องถิ่น 
        ๔) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
        ๕) ประชุม แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน   
        ๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
                 

   ๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดข้ึนในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม นักเรียน
เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อยได้เท่ากัน คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒   
   ๓.แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ   

การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์โดยเฉพาะสวนหย่อมควรให้สวยงามและควรพัฒนาปรับปรุงให้ 
เต็มบริเวณท่ีควรจะจัด และท าให้ได้มาตรฐานและถาวร การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
เรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้หนึ่งไร่
สานฝัน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้วรรณคดีไทย และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์และสวนสมุนไพร 

 

        ๔) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   น้ าหนักคะแนน   ๕  คะแนน 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ 
ที่ก าหนดขึ้น 

๙๗.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

-ธรรมนูญโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ของโรงเรียน 
-โครงการปฏิบตัิงานของฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-สรุปรายงานโครงการ 
-แบบประเมินโครงการ 
-รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร 
 (SWOT Analysis)  
-โครงงานโรงเรยีนคณุธรรมของ 
 นักเรียนจ านวน ๖๑ โครงงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๙๗.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๙๑ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๙๗.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๔ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 
 
 



๘๐ 
 

๑.วิธีการพัฒนา  คุณภาพในมาตรฐานนี้  คือ 
        ๑) ก าหนดเป็นนโยบาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาโดยมีโครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเปิดบ้าน
และสถานศึกษาพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียน กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ยั่งยืน     
        ๒) แต่งตั้งคณะท างานตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
        ๓) ก าหนดและประกาศใช้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนปรางค์กู่  มุ่งสู่มาตรฐานสากล   
ทุกคนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมภาษา พัฒนาสู่อาเซียน ผู้เรยีนด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีอัตลักษณ์ คือ เรียนรู้ภาษา ก้าวหน้าวิชาการ เบ่งบานคุณธรรม 
        ๔) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ โดยเน้นกระบวนการ PDCA  
        ๕) การนิเทศภายใน 
        ๖) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาและอัตลักษณ์โรงเรียน 
        ๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
              

๒. ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมของมาตรฐานนี้  คือ คุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
           ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุด เท่ากันทั้ง ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ 

๓. แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพ ได้มาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความย่ังยืน คือ   
 สถานศึกษาจัดโครงการที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ 
  - โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  - โครงการสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
      - โครงการสอนแบบ EIS 
                - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
      - โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิยุวสถิรคุณฯ 
              - โครงการเตรียมความพร้อมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
         สถานศึกษาหรือผู้บริหารควรเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและถ่วงดุล เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน 
มีส่วนร่วมมากข้ึน กระจายการท างานให้ทั่วถึง มีการติดตามสม่ าเสมอ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
มีการวิเคราะห์องค์กร การท า SWOT การร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงจุดด้อยของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

       ๕) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   น้ าหนักคะแนน   ๕  คะแนน 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ร้อยละ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอย/ความพยายาม /

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตาม 
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๙๖.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ 
ดีเยี่ยม 

-โครงการห้องเรยีนพิเศษ 
-โครงการสอน EIS 
-โครงการเตรียมความพร้อมภาษา 
  สู่ประชาคมอาเซียน 
-โครงการสอน IS 
-โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศ 
-โครงการบันไดสู่อจัฉริยะ 
-โครงการเปดิบ้านมัธยมศึกษา 
 เปิดบ้านสถานศึกษาพอเพยีง 
-โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 จริยธรรม 
-โครงการโรงเรียนในฝันยั่งยืน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
        เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  
        ตามแนวทางการปฏิรูป 
        การศึกษา 

๙๖ ๓.๐๐ ๒.๘๘ ๕ 
ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
         เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่า 
         ที่ผ่านมา 

๙๖ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ 
ดีเยี่ยม 

 

๑.วิธีการพัฒนา  คุณภาพในมาตรฐานนี้  คือ 
        ๑) ก าหนดเป็นนโยบาย และโครงการมาตรการส่งเสริมให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก 
รอบท่ี ๔ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอาเซียน 
        ๒) แต่งตั้งคณะท างานตามกิจกรรม โครงการ 
        ๓) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ โดยเน้นกระบวนการ PDCA  
        ๔) การนิเทศภายใน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
        ๖) ประเมินความพึงพอใจที่มีโครงการมาตรการส่งเสริม 
        ๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริม 
                 

๒.ผลการพัฒนา คือ ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีวิชาความรู้คู่คุณธรรม มีประสบการณ์ต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้มีทักษะชีวิต 
ในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาระได้
อย่างหลากหลาย  
           ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสูงสุด จัดล าดับจากมากไปหาน้อย คือ เท่ากันทั้ง ๒ ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑, ๑๕.๒ 
๓.แนวทางการพัฒนา ให้เกิดคุณภาพ ได้มาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง และเกดิความยั่งยืน คือ   
 การประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อทราบจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน และควรจัดกิจกรรม
ต่อยอดโครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ โครงการโรงเรียนในฝันยั่งยืน และการพัฒนาโรงเรียนจากสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษา
อาเซียน 
 



๘๒ 
 

 

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๕๗ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ 
                  มีสุนทรียภาพ 

     ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๑๙๖๗ ๒๐๙๖ ๙๓.๙๗ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

๑๗๗๒ ๒๐๙๖ ๘๔.๕๓ ๐.๕๐ ๐.๔๒ ๔ ดีมาก 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

๑๙๖๐ ๒๐๙๖ ๙๓.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑๙๓๔ ๒๐๙๖ ๙๒.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น   ๑๙๔๗ ๒๐๙๖ ๙๒.๘๘ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป ์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๑๙๕๗ ๒๐๙๖ ๙๓.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
                  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     
 

๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร ๒๐๖๔ ๒๐๙๖ ๙๘.๔๕ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๒๐๔๐ ๒๐๙๖ ๙๗.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๒๐๓๖ ๒๐๙๖ ๙๗.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๒๐๑๙ ๒๐๙๖ ๙๖.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

  



๘๓ 
 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

๒๐๙๖ ๒๐๙๖ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

๒๐๙๖ ๒๐๙๖ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

๒๐๙๖ ๒๐๙๖ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๒๐๙๖ ๒๐๙๖ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล           

     ๕.๐๐ ๔.๔๒ ๔ 
 

ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑๘๗๖ ๒๐๙๖ ๘๙.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ 
 

ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๑๙๓๕ ๒๐๙๖ ๙๒.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๑๗๗๗ ๒๐๙๖ ๘๔.๗๘ 
 

๑.๐๐ ๐.๘๔ ๔ 
 

ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริม่ และสรา้งสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๑๘๒๖ ๒๐๙๖ ๘๗.๑๔ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๘๒ ๓ 
 

ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ๖๓.๑๙ ๑.๐๐ ๐.๖๓ ๓ 
 

ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  ๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๘๗.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๗๔ ๔ 
 

ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไป 
      ตามเกณฑ ์

  ๖๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๖๕ ๓ 
 

ดี 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต   

     ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเรจ็ 

๒๐๒๔ ๒๐๙๖ ๙๖.๕๖ ๒.๐๐ ๑.๙๓ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

๒๐๗๓ ๒๐๙๖ ๙๘.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๒๐๙๖ ๒๐๙๖ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๖.๔  มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑๙๗๔ ๒๐๙๖ ๙๔.๒๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๓๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีน            

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา       

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด 
การเรยีนรู ้

๙๔ ๑๐๔ ๙๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๐๐ ๑๐๔ ๙๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

๘๘ ๑๐๔ ๘๕ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ 
 

ดีมาก 
 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี
ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     
 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

    ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ                 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการ 

    ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

    ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

    ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษา
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

    ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

    ๑๐๐ 
 
 
 

๕.๐๐ ๕ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๑ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศกึษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

     
 
 

๑๐ ๙.๕๒ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

    ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

    ๙๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

    ๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที่
ใหผู้้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรปุ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

    ๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

    ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     
 

๑๐ ๙.๗๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๑.๑  ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดสีภาพแวดล้อมร่มรืน่ 
และมแีหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รยีน  

    ๙๘.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

    ๙๘.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๙๔ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

    ๙๕.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๘๕ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     
 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา    

    ๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    ๙๕ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้                         

     ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    ๙๙.๖๕ ๕.๐๐ ๔.๙๘ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    ๙๙.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 

     ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    ๙๗.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๙๑ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    ๙๗.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๔ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

     ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    ๙๖ ๓.๐๐ ๒.๘๘ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๘๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

    ๙๖ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 
  

 ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๕๖ ๕ ดีเย่ียม 

สรุป  ผ่านเกณฑ์การประเมิน    คะแนนที่ได้  ...๕....  ระดบัคุณภาพ......ดีเยี่ยม.........   
 

หมายเหตุ   ๑. ลงข้อมูลในมาตรฐานที่ ๕ ให้ครบด้วย 
                    ๒. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีดังนี้ 
                     ๑) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า ๒.๕๑   
ในระบบ ๕ คะแนน) 
                     ๒) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๔ ใน ๕ ของ
มาตรฐานที่ประเมิน (ได้มาตรฐานระดับดีข้ึนไป ไม่ต่ ากว่า ๑๒ มาตรฐาน ใน ๑๕ มาตรฐาน) 
                     ๓) สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าผลการประเมินไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาท้ังหมด ๑๕ มาตรฐาน ๖๘ ตัวบ่งชี้ 
มีทั้งหมด ๕ ด้าน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังนี้ 

 ๑.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนักคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๒๗.๕๗) 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๕๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๕ ๔.๘๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

๕ ๔.๔๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๓.๘๒ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
    สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม 

สรุปรวม ๓๐ ๒๗.๕๗ ดีเยี่ยม 

    ๑.๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ าหนักคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๔๘.๓๙) 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
     ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๖๗ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
     ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
     และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๙.๕๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
     การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๗๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม 

สรุปรวม ๕๐ ๔๘.๓๙ ดีเยี่ยม 
 



๙๑ 
 

     ๑.๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ าหนักคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๙.๙๕) 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
    ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ ๙.๙๕ ดีเยี่ยม 

สรุปรวม ๑๐ ๙.๙๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ าหนักคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๔.๘๕) 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
     ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 

สรุปรวม ๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ าหนักคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๔.๘๐) 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
     แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษา 
     ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

สรุปรวม ๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

จากผลการประเมินแต่ละด้าน สรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความใฝ่รู้

ใฝ่เรียนและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รับฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์และผู้ปกครอง อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
ตนเองและพ่ึงตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี  
ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและครู ชอบออกก าลังกาย สนใจศิลปะและดนตรี   

ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความ 
พร้อมที่จะร่วมท าในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ก าหนด พยายามจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรต่างๆ ทางวิชาการ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุน
ด้วยดีมาตลอด มีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชนอย่างสม่ าเสมอตามโอกาส มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สืบสานประเพณีอันดีงาม และร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ  
 
 
 



๙๒ 
 

 โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร มีการส่งเสริมฝึกทักษะนักเรียนด้านทักษะชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอันได้แก่ โรงเรียนในฝันแบบยั่งยืน โรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
                                       

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ของสถานศึกษา 
โดยรวม พบว่า มีโครงการที่ประสบความส าเร็จ  และโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ  ดังนี้ 
      ๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม   
    ต้นแบบ 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
-มีหน่วยงานที่สนับสนุน ได้แก่ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯ 

๒. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน
โรงเรียน 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๕.โครงการความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
ในการพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคม
ผู้ปกครองและครู 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

  



๙๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๖. โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
    -เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
    -การรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๘. โครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๙. โครงการเปิดบ้านวิชาการ บูรณาการ 
คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และการน าเสนอ IS 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๐. โครงการการจัดกิจกรรมการเรียน 
      การสอน IS 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา 
     สิ่งแวดล้อม 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

  



๙๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๒. โครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
 -กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่การประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
 -กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ 
  ด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  ของสถานศึกษา 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๓. โครงการการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนด 
 -กิจกรรมเปิดบ้านและสถานศึกษาพอเพียง 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๔.โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษม.ต้น 
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ 
-ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตฯ 
-กิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการ ม.๓ 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๕.โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
     ม.ปลาย 
-แข่งขันความเป็นเลิศทางวชิาการ 
-เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
-เปิดโลกทัศน ์
-ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทย/์คณิตฯ 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุน 
- การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
 ๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
  
 

  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
    - ระดับภาค 
    - ระดับประทศ 

-งบประมาณในด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน   
 งบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอ 
- ครูมีภารงานอื่นมากเกินไป ท าให้การฝึกไม่เต็มที่ 
-นักเรียนมีความรับผิดชอบแต่ยังไม่เต็มที่ 
-ไม่ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๙๕ 
 

  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
   - การติวสอบ GAT, PAT 

-พ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนไม่เพียงพอ 
-ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
-ประสบการณ์การติวการสอนของครู 
-ขาดงบประมาณในการจัดสรรผู้มีความรู้มาสอน 
-นักเรียนกลุ่มใหญ่เกินไป 
-ครไูม่มีเวลาเตรียมส าหรับการสอน 
-เวลาในการสอนติวแต่ละวิชาไม่เพียงพอ 
-ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
   -ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

-ครูบางคนไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับการวิจัย 
-งานวิจัยของครูไม่อยู่บนพื้นฐานปัญหาในชั้นเรียน 
 และการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
-ครูไม่น าผลจากการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนาการจัด 
 การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
-มีกิจกรรมอ่ืน ๆ มากเกินไปท าให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอ 
 ในการด าเนินการวิจัยอย่างแท้จริง 
-ขาดงบประมาณสนับสนุน 
-ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๔.โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้หนึ่งไร่สานฝัน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้วรรณคดีไทย 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
และสวนสมุนไพร 

- มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
- ต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ดีกว่านี้ 
- ควรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ 
  มากกว่านี้ 
- ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
   
 
 

๕.โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน - ขาดความร่วมมือของบุคลากร 
- ไม่ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
- ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- ขาดการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๖.โครงการมาตรการส่งเสริม 
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  ในชีวิตประจ าวัน 
- กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอาเซียน 

- ขาดความร่วมมือของบุคลากร/นักเรียนไม่ร่วมมือ 
- ไม่ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
- ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- ขาดการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 



๙๖ 
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาทั้ง ๕ ด้าน 
  ๒.๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม มีความรู้ความสามารถคิดเป็นท าเป็นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะได้รับการฝึกฝนแต่ต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากผู้เรียนไม่ใช่นักเรียน
กลุ่มเก่ง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ควรฝึกหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างจริงจังจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล โดยไม่ต้องให้ครูก ากับดูแล 
การจัดการเรียนการสอนก็จะพัฒนาไปได้เนื่องจากนักเรียนมีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสิ่งที่ควรส่งเสริม
มากขึ้นคือ การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาของผู้เรียน ผู้เรียนควรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากกว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสังคมออนไลน์หรือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว 

 ๒.๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปรางค์กู่ มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ 
การประจ าปี ค าสั่งแม่บท มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนของทุกภาคส่วนสภาพแวดล้อม 
ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนปรางค์กู่เป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลกรทั้งในและ 
นอกโรงเรียน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ โรงเรียนสุจริต  
มีการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาษา และคณิตศาสตร์ มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ มาตรฐาน และมั่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ ไอที ช่วยสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย เน้นการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ และการพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายยังไม่ตรงเป้าหมาย 

 ๒.๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่การจัดระบบอินเตอร์เน็ตทั้ง
ระบบสายและไร้สาย แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาการ 
โดยชุมชนให้การสนับสนุนในทุกด้าน โรงเรียนมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ 
 
 
 



๙๗ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ ไอที ช่วยสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย เน้นการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ 

   ๒.๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 เรียนรู้ภาษา ก้าวหน้าวิชาการ เบ่งบานคุณธรรม ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ในด้านมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีกิจกรรมด้านคุณธรรมที่ประสบความส าเร็จใน
ระดับประเทศ มีส่วนร่วมและมีผลงานด้านศิลปะดนตรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่
ไปแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคเป็นล าดับ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  อีกทั้งโรงเรียนได้รับ
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯ 
และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ปรับอัตลักษณ์โรงเรียนเป็น “คุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 
         จุดที่ควรพัฒนา  
          สถานศึกษาควรมีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพ่ือก าหนดทิศทางของการด าเนินงานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นจุดเด่นของสถานศึกษาอย่างแท้จริง มีการส่งเสริมให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

  ๒.๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
          จุดที่ควรพัฒนา  
           สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ท าเป็น และใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
และด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาให้ยั่งยืน สร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาอังกฤษ และภาษาในอาเซียน สนับสนุนครู นักเรียนเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
            สถานศึกษาควรใช้โอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพจากความร่วมมือของ
ชุมชน และภาคีเครือข่าย พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ร่วมจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินภายใน 
เพ่ิมเป้าหมายและตังบ่งชี้ให้สูงขึ้นเป็นล าดับด้วยการก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ก ากับตรวจสอบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนปรางค์กู่ 
มุ่งพัฒนาตามวิสัยทัศน์ “โรงเรียนปรางค์กู่  มุ่งสู่คุณธรรม  น ามาตรฐานสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” อัตลักษณ์โรงเรียน “คุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” และเอกลักษณ์โรงเรียน 
“โรงเรียนคุณธรรม” 
 
 
 



๙๘ 
 

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
  โรงเรียนมีความต้องการช่วยเหลือด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่  
การจัดระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบสายและไร้สาย แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ไอที ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดและพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย  
 - ต้องการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักรักษา
สุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ 
 - ต้องการจัดระบบการดูแลความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โดยขยายเพิ่มให้เพียงพอกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 - ต้องการครูคุณภาพและร่วมพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นทีม 
 - ต้องการห้องเรียนคุณภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - ต้องการครูอย่างเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน เพ่ือคืนครูสู่ห้องเรียน 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมเกษตรสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
๒๕๔๙. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ,๒๕๕๔ 

____________________. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมเกษตรสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
คณะกรรมการพิจารณารูปแบบการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

    ๑.๑ นายพงษ์อนนัต์  ธรรมศิริ     ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่               ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายณรงค์    ศรไชย     รองผู้อ านวยการ                                   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายวิจิตร  ผสมวงศ์           รก.รองผู้อ านวยการ                                    กรรมการ 
    ๑.๔ นางบุญเรือน  คูณทวี          รองผู้อ านวยการ                                 กรรมการ 
    ๑.๕ นายยอดยิ่ง จันทะดวง         รองผู้อ านวยการ                                                          กรรมการ 
    ๑.๖ นายสุรภาพ  สุขผดุง           หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์      กรรมการ 
    ๑.๗ นายเรวัตร  อาวะรุณ           หัวหน้างานนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
                                   
๒. คณะกรรมการพิจารณา รูปแบบรายงานประจ าปขีองสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

    ๒.๑ นายสุเมธ  ศรียงยศ          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นายชวาล  ทองสังข ์ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรางค์กู่ รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ นายจีระพงษ์  อสพิงษ ์ อุปนายกสมคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรางค์กู่  กรรมการ 
    ๒.๔ นายบัวโฮม  บุดดา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   กรรมการ 
    ๒.๕ นายชวาล  ทองสังข ์ ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนปรางคก์ู่    กรรมการ 
    ๒.๖ นายภูมิภัทร  มาล ี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
    ๒.๗ นายเรวัต  อาวะรุณ           หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน           กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๘ นางสาวทองพันธ์  ยงกลุ   รองหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒.๙ นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ        เลขานุการงานนโยบายและแผนงาน             กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ
       
๓. ผู้จัดท ารปูเล่ม/ เขียนแผ่นซีดี/เผยแพร่ 

    นางสาวทองพนัธ์  ยงกลุ   ครูช านาญการพิเศษ                                 หัวหน้า 
    นางพุ่มพวง  ผา่นพนิิจ              ครูช านาญการพิเศษ       รองหัวหน้า 
    นางสาวจนิตนา  อสิพงษ์           พนักงานราชการ               ผู้ช่วย    
    นางสาวกนกวรรณ  พนัธมาศ ครูพิเศษ               ผู้ช่วย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษา/คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
    /ผู้ทรงคุณวุฒิ  

     ๓. รายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษา 
          ๔. ส าเนาภาพโล่ เกียรติบัตรดีเด่นของนักเรียน สถานศึกษา ครู และผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ๕. ภาพประกอบการประเมินคุณภายในระดับสถานศึกษา/โดยเขตพ้ืนที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ 
ค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------- 
 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๓ ฉบับ 
คือ ฉบับที่ ๑ ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศเม่ือวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๒ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๓ ประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ได้ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยตลอดทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น ดังนั้นโรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๘  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา ค่ามาตรฐานมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน และร่วมด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนปรางค์กู่ และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

              ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                 
                                                    (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
 

 
               ลงนามเห็นชอบ ................................... 
                                                              (นายสเุมธ  ศรียงยศ) 
          ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ 

 
                                            
                                          ลงนามเห็นชอบ ................................... 
                                                              (นายฤทธา  นันทพันธ์) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
 

 



๑๐๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

โรคภยั อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ๑ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๒ 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 
มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ๒ 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                   สมเหตุผล 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดเขียนตามความคิดของตนเอง ๒ 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานที ่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี 
                 ต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๑ 
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 



๑๐๔ 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมปิญัญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู ้

๑ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๑ 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรยีนและคณุภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ ๑ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐาน

คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๒ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ  
                  และเกิดประสิทธผิล 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนนิงานของสถานศึกษาให้

บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ ความสนใจ ๒ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและความสนใจ

ของผู้เรียน 
๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ๑ 
๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ๒ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 

  



๑๐๕ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่
ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓    จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรูด้้วยตนเองและหรือ 

  เรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๐.๕ 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น  
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
๓ 

๕ 
๑๔.๒ มีผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษา 
                    ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๓ 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 

 
                                                                                               
 
                

 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปรางค์กู่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
        ลงชื่อ 

      (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปรางค์กู่  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
      ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
      นันทนาการตามจินตนาการ  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
                    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้
       และสื่อต่างๆ รอบตัว  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
      เพ่ิมเติม  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
                  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
      ตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

  



๑๐๘ 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                 ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                 เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ     
      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ร้อยละ ๙๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน     
      การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ ๙๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
     บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

ร้อยละ ๙๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 
     ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
      ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน 
     และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
      และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ 
     สถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา ความสามารถ  ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  



๑๐๙ 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                  เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ระดับดเียี่ยม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
      ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ระดับดเียี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
      ในแผนปฏิบัติการ  

ระดับดเียี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ระดับดเียี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดเียี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                 ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ระดับดเียี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
      ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ระดับดเียี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
        ความสามารถและความสนใจ  

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
        ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
        อย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ระดับดเียี่ยม 

  



๑๑๐ 
 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม  
                   ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
        ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง 
        เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดเียี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ระดับดเียี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
        ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
        คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
        คุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
        สถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น 
                   สังคมแห่งการเรียนรู้   

ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง  
        เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
        บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดเียี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  
        กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
                   และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
        และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

 
 



๑๑๑ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ 
ระดับคุณภาพ) 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 
        การปฏิรูปการศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดเียี่ยม 

 
 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนปรางค์กู ่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ  เรียนรู้ภาษา  ก้าวหน้าวิชาการ  เบ่งบานคุณธรรม 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
  

                        (นายสุเมธ  ศรียงยศ) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง   ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนปรางค์กู ่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        ขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง
เอกลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ  มีจิตสาธารณะ 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
  

                        (นายสุเมธ  ศรียงยศ) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 (เอกสารแนบประกาศ) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โรงเรียนปรางค์กู่ 
 
อัตลักษณ์   :  เรียนรู้ภาษา  ก้าวหน้าวิชาการ  เบ่งบานคุณธรรม 
เอกลักษณ์  :  มีจิตสาธารณะ 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)  
 

โรงเรียนปรางค์กู่  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ทุกคนมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมภาษา  พัฒนาสู่อาเซียน   
ผู้เรยีนด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

พันธกิจ (MISSION)   

๑.ส่งเสริมการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.ส่งเสริมการน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๔.ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
๕.ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๖.ส่งเสริมการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
๗.ส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๘.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๙.พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๑๐. ส่งเสริมการน าภาษาสากลมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน 

มาตรฐานสากล  
๑๑. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมบุคลากร 

นักเรียนและชุมชนให้ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์  (GOALS)  
 

  ๑. โรงเรียนปรางค์กู่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ร่วมสร้างสรรค์และรับผิดชอบ น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 ๒. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีความรู้สู่อาเซียน 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้ 
 

 ๔. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ๕. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาสากลและน าภาษาสากลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา /ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนปรางค์กู่  

ที ่๑๒๘ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดต าแหน่งหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

********** 
  ด้วยโรงเรียนปรางค์กู่  ได้ก าหนดต าแหน่งบุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง  ๆ  ในฝ่าย
ธุรการ  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานชุมชนสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายและทุกกลุ่มงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)(๒)  แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  จึง
แต่งตั้งบุคลากรและก าหนดหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
 ๒. นายณรงค์  ศรไชย   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
 ๓. นางบุญเรือน  คูณทวี             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๔. นายวิจิตร  ผสมวงศ์             รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง 
 ๕. นายยอดยิง่ จันทะดวง   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๖. นายสุรภาพ   สุขผดุง     หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
 ๗. นายเรวัต  อาวะรุณ                หัวหน้างานนโยบายและแผน 

มีหน้าที่  
๑. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้ 

การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดผลดีต่อทางราชการ  
๒. งานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ  

 

คณะกรรมการด าเนินงานนโยบายและแผน 
 ๑. นายเรวัต  อาวะรุณ  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 ๒. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้างานนโยบายและแผน   

หัวหน้างานโยบายและแผน  นายเรวัต  อาวะรุณ  มีหน้าที ่  
๑. ท าหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน   และช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายบริการตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ คนที่ ๖ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
๒. เสนอค าปรึกษาด้านงานนโยบายและแผนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
๓. ประเมินผลและก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรงานนโยบายและแผน 
๔. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครูและลูกจ้างประจ าในโรงเรียนปรางค์กู่ 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 

สถานศึกษา  และจัดเตรียมการประเมินโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก   
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   



๑๑๗ 
 

รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  นางสาวทองพันธ์  ยงกุล มีหน้าที่ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน 
 ๒. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 ๓. ก ากับดูแลการจัดท าคู่มือบุคลากรของกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของงานนโยบาย ฯ รายละเอียดงาน โครงการของโรงเรียน 
 ๔. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๖. ติดต่อประสานงานกับ กลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน  
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 ๑. นายเรวัต  อาวะรุณ  หัวหน้างานนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล รองหัวหน้างานนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
 ๑. วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา และขอความห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ๒. รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียนและ 
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแผนระยะปานกลาง  ๓  ปี  และแผนระยะยาว  ๕  ปี  
 ๓. สรุปผลการปฏิบัติงานโรงเรียน  และประเมินผลงานตามโครงการเป็นภาคเรียน และ 
ปีการศึกษา  
 ๔. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 ๕. ก ากับดูแลการจัดท าคู่มือบุคลากรของงานแผนงาน เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 
  ประจ าปีของงานแผนงาน  รายละเอียดงาน  โครงการของโรงเรียน 
 ๖. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๘. ติดต่อประสานงานกับ กลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ของโรงเรียน  
 ๙. ก ากับดูแลงานต่างๆ  ของงานแผนงานและสารสนเทศของโรงเรียนร่วมกับ 
รองผู้อ านวยการ  
 ๑๐. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล  สถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. จัดท าสารสนเทศโรงเรียนเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานราชการ  องค์กรท้องถิ่น  องค์กร             
เอกชน  และชุมชนรอบๆ  โรงเรียนปรางค์กู่  
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๑๑๘ 
 

๒. งานการจัดองค์กร 
 ๑. นางณัฐนภา  ต้นงาม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์ พนักงานราชการ                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.จัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน และประสานงานให้เป็นไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนก าหนด  
 ๒. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๓. จัดท าเอกสารรูปเล่มที่รวบรวม แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน ฝ่ายและงาน พร้อมทั้งการ
พรรณนางานตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปของค าสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน (ค าสั่งแม่บท) และจัดท า
เป็นรูปเล่มให้จัดเจน  
 ๔. เผยแพร่ แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน ฝ่ายและงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองฯ ทราบ  
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

๓. งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ  ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี            ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นายภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม  ครูพิเศษ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ   ครูพิเศษ   กรรมการ 
 ๗. นายบัณฑิต ศิลาชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
 ๑. รวบรวมด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยี และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๒. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน และมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
 ๓. พัฒนา www.prangku.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอย่างชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน สามารถสืบค้น เข้าถึงได้ตลอดเวลา  
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๔. งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๑. นายเรวัต   อาวะรุณ  หัวหน้างานนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครชู านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 

๔. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์  พนักงานราชการ                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ ครพิูเศษ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

http://www.prangku.ac.th/


๑๑๙ 
 

มีหน้าที่   
๑. ด าเนินการวางแผนด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ 

จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกสถานศึกษา  
๒. ก าหนดแนวทางและเกณฑ์คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
๓. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  น าเสนอข้อมูล  ตามตัวชี้วัดคุณภาพที่หน่วยงานมาตรฐาน 

ก าหนด  ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานนอกสถานศึกษา  
๔. จัดท าข้อมูลรายงานผลการศึกษาประจ าปี 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 

สถานศึกษา 
๖. จัดเตรียมการในด้านข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงเรียน   
๗. จัดเตรียมนักเรียนและจัดรวบรวมข้อมูลโรงเรียน  ในการส่งนักเรียน หรือโรงเรียนเข้า 

ประกวดกิจกรรมต่างๆ  
๘. จัดท าเอกสาร แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          ๙. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑๐. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แล้วรายงานให้ผู้บริหารและ  

ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ   
 ๑๑. น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในปีต่อไป
อย่างต่อเนื่อง  

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานการควบคุมภายใน  
๑. นายเรวัต  อาวะรุณ  หัวหน้างานนโยบายและแผน    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล รองหัวหน้างานนโยบายและแผน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์ พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๕. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
 ๑. ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
 ๒. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ 
 ๓. จัดท าเอกสารการควบคุมภายในรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และมติคระรัฐมนตรีก าหนด และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๖. งานประเมินผลการด าเนินงานงานนโยบายและแผน 
๑.นายเรวัต  อาวะรุณ  หัวหน้างานนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล   รองหัวหน้างานนโยบายและแผน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์ พนักงานราชการ                   กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๒๐ 
 

หน้าที ่
๑. ออกแบบประเมิน  ประเมินผล  รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตามโครงการต่างๆ   

ของโรงเรียน   
๒.สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการ  ตามโครงการ 
๓.ออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการด าเนินงานงานวางแผนและการประกันคุณภาพให้ 

ครอบคลุมทุกหน้าที่  
๔.ประเมินผลการด าเนินงานการด าเนินงานงานวางแผนและการประกันคุณภาพพร้อมสรุป 

รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕.วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานงานวางแผนและการประกันคุณภาพและน าผล 

การวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ    
๖.เก็บเอกสารการ  ผลประเมินไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือการน ามาใช้ในการประเมินมาตรฐาน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา และการประเมินอ่ืนๆ  
๗.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ  หากมีปัญหาใดไม่สามารถแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้ให้รีบ
ปรึกษาผู้บริหาร  เพ่ือหาทางแก้ปัญหาต่อไป  และอย่าให้การปฏิบัติงานมีผลเสียหายแก่ราชการอันเนื่องมาจาก
ความประมาทเลินเล่อ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
      (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

                                                       
                     

 
ค าสั่งโรงเรียนปรางค์กู่ 

ที่ ๑๔๔ / ๒๕๕๘  
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
--------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก  และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้  เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนปรางค์กู่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๑. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูมิภัทร  มาลี   ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๓. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘    กรรมการ 
๔. นายสมบัติ กอกหวาน   คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๕. นายเรวัต  อาวะรุณ   หัวหน้างานนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสุเมธ  ศรียงยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
๒. นายพงษ์อนันต์   ธรรมศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ รองประธานกรรมการ 
๓. นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๔. นางกิษรา   เทสันตะ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๕. นายยอดยิ่ง   จันทะดวง รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๖. นางบุญเรือน   คูณทวี รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 



๑๒๒ 
 

๗. นายสมบัติ   กอกหวาน     กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๘.  นายเรวัต   อาวะรุณ ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
๙.  นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษา  แนะน าและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๓.  คณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (๖ ตัวบ่งชี้) 

 ๑. นางกรชุลี   ศรีสุข  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทวีศักดิ์   ศรีสุข  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนาเสถียร  วันดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 ๔. นายกิจจา  เตารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๕. นายคุณาพจน์   คลธา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๖. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอ้ียง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๗. นายธนพัฒน์  โคษา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๘. นายดิลก  หิปะนัด  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๙. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๑๐. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ       พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๑๑. นายณัฐวัตร  สีสัน  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๑๒. นายวีระวุฒิ   จังอินทร์ ครูพิเศษ     กรรมการ 

๑๓. นางสาวอุทัย   ผมทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายโชคชัย บุญเสนอ  ครผูู้ช่วย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑ ซึ่งมี  ๖ ตัวบ่งชี ้ ได้แก ่
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
๑.๒ มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ   และปัญหาทางเพศ     
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ  
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 
 
 



๑๒๓ 
 

๓.๒   มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๑. นางกิษรา  เทสันตะ  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ   
๒. นายปราโมทย์  แหวนเงิน ครเูชี่ยวชาญ    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสถิตย์   รชตธ ามรงค์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.นายณรงค์ศักดิ์  จึงสุวดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์   จันทะดวง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖. นายทวีศักดิ์   ศรีสุข  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗. นายจ าเนียร   ใจนวน  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๘. นายดิลก   หิปะนัด  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๙. น.ส.ปราณปรียา พรมสิทธิ์ คร ู     กรรมการ 
๑๐.นายประเสริฐ   เติมใจ คร ู     กรรมการ 
๑๑. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๑๒. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๓. นายคุณาพจน์  คลธา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๔. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     กรรมการ 
๑๕. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว ครผูู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายวิจิตร ผสมวงษ์   หัวหน้าฝ่ายปกครอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวสุวิมล  บุราคร ครูพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒ ซ่ึงมี ๔ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 

๓.๓ มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๑. นางณัฐนภา   ต้นงาม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสถิตย์   รชตธ ามรงค์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสิรินาฏ   รชตธ ามรงค์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายประสิทธิ์   นามบุตรดี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางศุภัชญา   จันทะเขตร์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๕. นางศรุตา   ชมภูเขา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวนิตยพร   ภาวิเศษ คร ู    กรรมการ 
 ๗. นางเบญจมาส   เข็มพงษ์ คร ู    กรรมการ 
 ๘. นางสาวธรรญธร   สมบัต ิ คร ู    กรรมการ 
 ๙. นางสาวอักษราภัค   หาดค า ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๑๒๔ 
 

 ๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน กรรมการ 
 ๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ บรรณารักษ์ทุกคน   กรรมการ 
 ๑๒. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.นางอภิญญาพร  วรแสน พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๓ ซึ่งมี  ๔ ตัวบ่งชี ้ ได้แก ่
           ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว 
           ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 
           ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
           ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 

๓.๔ มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล    
 ๑. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเครือมาศ  ทองงาม ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายกิจจา  เตารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นายจรัส  ศิริเลิศ  คร ู    กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์  คร ู    กรรมการ 
 ๘. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว คร ู    กรรมการ 
 ๙. นายสุคนธ์   อ าไพ  ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๐. นายภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวดวงตะวัน   งามแสง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวอาณิชยา วรรณา ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. นางเบญจมาส  เข็มพงษ์ คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๔ ซึ่งมี  ๔ ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๓.๕ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๑. นางบุญเรือน  คูณทวี  รองผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ  

๒. นางกรรณิการ์  เครือมาศ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางกรชุลี ศรีสุข  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นายกิจจา  เตารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖. นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๗. นางณัฐนภา  ต้นงาม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๘. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวอุทัย  ผมทอง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๐. นางเครือมาศ  ทองงาม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๒. นางธันยภัส  สีดาดิลกกุล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวณัฎฐ์กฤตา บึงไกร ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑๔. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๕. นางธนนันท์  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖. นางสาววริษา  ศรีเลิศ  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๕ ซึ่งมี  ๔ ตัวบ่งชี ้ ได้แก ่
๕.๑ ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๖ มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี 
     ต่ออาชีพสุจริต 
 ๑. นางสุปราณีย์   เพ็งธรรม ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณรงค์ศักดิ์   จึงสุวดี ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุนีย์   ดอนเหลือม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางศุภัชญา   จันทะเขตร์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเบญจมาศ  สมควร คร ู    กรรมการ 
 ๖. นางมาลินี   งามแสง  คร ู    กรรมการ 
 ๗. นางสาวชนินทรา ผ่องแผ้ว       ครู    กรรมการ 
 ๘. นายภาณุวัฒน์   ปิ่นหอม ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๙. นายพงษ์เทพ   บุญแผ้ว ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางวรนุช   หน่างเกษม คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๒๖ 
 

มีหน้าที่ รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๖  ซึ่งมี  ๔ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งม่ันพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 

๓.๗ มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑. นายกรรณิการ์   เครือมาศ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุนีย์   ดอนเหลือม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางศรุตา  ชมภูเขา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายช านาญ   หงษ์สนิท  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ   ครู    กรรมการ 
๗. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา  ครู    กรรมการ 
๘. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร ์  ครู    กรรมการ 
๙. นางมาลินี  งามแสง   ครู    กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวกฤษณา   นันทะสิงห์  คร ู     กรรมการ 
๑๑. นางธัญวรัตม์  มันดินแดง  ครูพิเศษ    กรรมการ 
๑๒. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายประสิทธิ์ ชมภเูขา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวอุไร   ครบสวุรรณ  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๗  ซึ่งมี  ๙ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่
                ๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
                ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
                ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
                ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
                ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
                ๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ
การสอน 
                ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
                ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 



๑๒๗ 
 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๘ มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     ๑. นายณรงค์   ศรไชย   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
     ๒. นางณัฐนภา   ต้นงาม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๔. นางรัตติยา   ราษเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๕. นางศรุตา   ชมภูเขา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
         ๖. นายช านาญ  หงษ์สนิท  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๗. นางสาวกฤติมา  สุภาทิพย์  ครูพิเศษ    กรรมการ 
     ๘. นางสาวศิริขวัญ  สมานมิตร  ครูพิเศษ    กรรมการ 
     ๙. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู  ครูพิเศษ    กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวสมฤทัย  พงษ์สีดา  ครพิูเศษ    กรรมการ 

   ๑๑. นางสาวณัฐวรรณ   อนันเทพา ครูพิเศษ    กรรมการ 
    ๑๒. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด  หัวหน้าฝ่ายธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๓. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๔. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๘  ซึ่งมี  ๖ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่

   ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
   ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน

คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
   ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
   ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
   ๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
   ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา 
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 

๓.๙ มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      และเกิดประสิทธิผล 
 ๑. นายสุรภาพ   สุขผดุง   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสถิตย์   รชตธ ามรงค์  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสิรินาฏ  รชตธ ามรงค์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางรัตติยา   ราษเจริญ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



๑๒๘ 
 

 ๖. นางสาวเบญจมาศ สมควร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 ๘. นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๙. นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นายศักธิพร    ศรีดาชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุวิมล  บุราคร  ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวญาดามณี  สุทาบุญ     ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๙  ซึ่งมี  ๓ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
๓.๑๐ มาตรฐานที๑่๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๑. นางบุญเรือน  คูณทวี      รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางธนนันธ์  ปัญญา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฏฐ์กฤตา บึงไกร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์  คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย  คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาววริษา  ศรีเลิศ   คร ู    กรรมการ 

 ๗. นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์  คร ู    กรรมการ 
 ๘. นายณัฏฐวัฒน์   ค ามา   ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๙. นายสุคนธ์   อ าไพ   ครูพิเศษ    กรรมการ 

๑๐. นายณัฐวัตร  สสีัน   ครูพิเศษ    กรรมการ 
๑๑. นายบัณฑิต   ค าแพง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓.นายวรโชติ  วงษ์นิล   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๐  ซึ่งมี  ๖ ตัวบ่งชี ้ ไดแ้ก่ 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 

ความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถความ 

ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 



๑๒๙ 
 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๑๑ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 ๑. นายยอดยิ่ง   จันทะดวง  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจ าเนียร   ใจนวน   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุปราณยี์   เพ็งธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นายวิไลลักษณ์  เหล็กเอ้ียง  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์   คร ู    กรรมการ 
 ๘. นายประเสริฐ  เติมใจ   คร ู    กรรมการ 

๙. นายพงษ์เทพ   บุญแผ้ว  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐. นายโชคชัย   บุญเสนอ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๑. นายวีระวุฒิ   จังอินทร์  ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๑๒. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวอรุณนี   แก้วค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๑  ซึ่งมี  ๓ ตัวบ่งชี ้ ไดแ้ก่ 
๑๑.๑ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก   

พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ 

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   ด าเนนิการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้จากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้
เป็นไปโดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกจากสมศ. 
 

๓.๑๒  มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ๑. นายเรวัต   อาวะรุณ   หัวหน้างานนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวทองพันธ์   ยงกุล  รองหัวหน้างานนโยบายและแผน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา   อสิพงษ์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๔. นายเทิดศักดิ์   ทองย้อย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
 ๕. นางสาวประไพ ศิลาชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๖. นายบัณฑิต   ศิลาชัย   นักศึกษาฝึกประสบการณ์     กรรมการ 
 ๗. นางพุ่มพวง    ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวกนกวรรณ   พันธมาศ  ครูพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๓๐ 
 

มีหน้าที่ รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๒  ซึ่งมี  ๖ ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๑๓ มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอ้ียง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวกษมาพร  หลอดทอง  คร ู    กรรมการ 
 ๖. นางวรนุช  หน่างเกษม   คร ู    กรรมการ 
 ๗. ร.ต.ต.ณัฐจิตรภณ ไสว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๘. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๙. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.นางอภิญญาพร  วรแสน  พนักงานราชการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๓  ซึ่งมี  ๒ ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว   
ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๑๔ มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 ๑. นายณรงค์   ศรไชย   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเรวัต   อาวะรุณ   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางทองพันธ์   ยงกุล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.นายอภิวัฒน์   วงศ์ภักดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์  คร ู    กรรมการ 



๑๓๑ 
 

 ๖. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ  ครูพิเศษ    กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอุไร   ครบสุวรรณ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.นายบัณฑิต   ค าแพง   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.นางพุ่มพวง    ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่๑๔ ซึ่งมี ๒ ตัวบ่งชี้  ได้แก ่

๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา 
 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 

๓.๑๕  มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 ๑. นายเรวัต   อาวะรุณ   หัวหน้างานนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิจิตร    ผสมวงศ์   หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รองประธานกรรมการ
 ๓. นางพุ่มพวง   ผ่านพินิจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอาณชิยา  วรรณา  ครชู านาญการ   กรรมการ 
 ๕. นายจรัส    ศิรเิลิศ   คร ู    กรรมการ 
 ๖. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง  คร ู    กรรมการ 
 ๗. นายวีระวุฒิ   จังอินทร์   ครูพิเศษ    กรรมการ  

๘. นายวรโชติ  วงศ์นิล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
๙. นางสาวญาดามณี  สุทาบุญ  ครูพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๐.นางสาวศิริขวัญ   สมานมิตร  ครูพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   รับผิดชอบการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๕  ซึ่งมี  ๒ ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่ 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 ด าเนินการรวบรวมสรุป งาน /โครงการ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชีจ้ากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้เป็นไป 
โดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างด าเนินการไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 
 

                 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
                                                                                               
 
 
                     ( นายสุเมธ  ศรียงยศ  ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปรางค์กู่ 



๑๓๒ 
 

 
 

รายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่ 
๑. นายสุเมธ  ศรียงยศ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบัติ  กอกหวาน   รองประธานกรรมการ 
๓. นายชวาล  ทองสังข์   รองประธานกรรมการ 
๔. นายบัวโฮม   บุดดา   กรรมการ 
๕. นายสมัย   อสิพงษ์    กรรมการ 
๖. ดต.ณัฐวุฒิ   บุญเหมาะ   กรรมการ 
๗. ร.ต.ต.อภิชาติ   จวิขุนทด   กรรมการ 
๘. นางลินลดา   สมร   กรรมการ 
๙. พระครูปริยัติสีลาภรณ์     กรรมการ 
๑๐. นางประภาพร   ค ายอด     กรรมการ 
๑๑. นายศิริ   แหวนเงิน   กรรมการ 
๑๒. นายจีระพงษ์  อสิพงษ์   กรรมการ 
๑๓. นายวิจิตร  ผสมวงศ์    กรรมการ 

      ๑๔.ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 

ส าเนาภาพโล่ เกียรติบัตรดีเด่นของนักเรียน สถานศึกษา ครู และผู้บริหาร  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการประเมินคุณภายในระดับสถานศึกษา/โดยเขตพื้นที่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การอบรมวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
 



๑๓๖ 
 

การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนปรางค์กู่  ต าบลพิมาย  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


