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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์   
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
 ตามที่โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4.50 ดมีาก ได ้

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได ้

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดมีาก ได ้

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4.50 ดมีาก ได ้
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
4.50 ดมีาก ได ้

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.00 ดีเยี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
4.50 ดมีาก ได ้

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.50 ดมีาก ได ้
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
4.50 

ดมีาก 
ได ้

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.50 
ดมีาก 

ได ้

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.50 
ดมีาก 

ได ้

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 
ดมีาก 

ได ้

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.50 ดมีาก ได ้
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดมีาก ได ้
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
4.50 ดมีาก ได ้

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 ดมีาก ได ้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.59   มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขท่ี 81/2หมู่ที4่  ต าบล ล าพะยา อ าเภอ เมือง  จังหวัดยะลา 
รหัสไปรษณีย์ 95100 โทรศัพท์  073 – 253704  โทรสาร073 – 253704                             E-
mail:lamphayschool@gmail.comWebsite :www.lpyalaschool.com www.yalapao.go.th/สังกัด 
อบต./เทศบาล/อบจ. จังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6จ านวน  6 ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่110  ไร่  9  ตารางวา   
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
    โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขนาดเล็ก  เปิดสอน
เมื่อ พ.ศ.2519 เปิดสอนครั้งแรกใช้อาคารเรียนชั่วคราวได้รับความร่วมมือจากสภาต าบล สร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวขนาด 8×48 เมตร เปิดท าการสอนเมื่อวันที 1  พฤษภาคม  2519 โดยมีนายวรพจน์  มณีนิล รักษาการ
ในต าแหน่งครูใหญ่ มีครูจ านวน 8 คน นักเรียน  80  คน แยกเป็น 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน   

       เดิมตั้งอยู่บ้านเหมืองบนเมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ.2520 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาตั้งในสถานที่
แห่งใหม่ที่บ้านหนุน เป็นที่ท าเหมืองแร่ที่ทั้งร้างมานาน มีเนื้อที่  110 ไร่ 9 ตารางวา โดยสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง 

-  เมื่อปี พ.ศ.2521 ได้จัดสร้างอาคารเรียนประเภทอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง จ านวน 6 ห้องเรียน  
-  เมื่อปี พ.ศ.2537 ได้สร้างอาคารเรียน ประเภทตึก คศล. จ านวน 12 ห้องเรียน 
-  เมื่อปี พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 3 โดยมี นายวาสน์   บุญสวรรรณ์ 

เป็นอาจารย์ใหญ่ได้โอนมาสังกัดส่งนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1  
-  เมื่อปี พ.ศ.2549 ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามกฎหมายกระจาย 

อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา 
-  เมื่อปี พ.ศ.2550 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 3 มาใช้ชื่อเดิมคือ โรงเรียนล าพะยา 

ประชานุเคราะห์และได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอยเมื่อปี  2552 ได้ขอขยายชั้นเรียนในระดับ ม.4 - 6 
จนถึงปัจจุบันได้จัดการศึกษา ตั้งแต่ ม.1 – 6 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 

http://www.lpyalaschool.com/
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสุพล  เถาว์สุวรรณ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 081–957 1917   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง 30 
พฤศจิกายน  2559  เป็นเวลา 8 ปี  9 เดือน 
  2) นางมยุรี  แววภักดี  ต าแหน่งครู คศ. 2 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  วิชาเอก คณิตศาสตร์ 
โทรศัพท์ 087 – 288 0765  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพฒันา/ป ี

๑ นางมยุรี  แววภักด ี 59 39 คศ 2 ป.ตรี คณิตฯ คณิตศาสตร์  
๒ นางพเยาว์  หมอเล็ก 56 8 คศ 2 ป.ตรี อังกฤษ ภาษาต่างประเทศ  
๓ นส.ณัชชา ฮะลิพงษ์ 40 16 คศ2 ป.ตรี อังกฤษ การงานฯ  
4 นส.ปาตีเม๊าะบูดี 48 6 คศ2 ป.ตรี ศิลปะ ศิลปะ  
5 นส.กฤติกา ทองงาม 32 6 คศ2 ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษาฯ  
6 นายจตุพล ขวัญแสง 37 4 คศ 1 ป.ตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ  
7 นส.ไซนับ  ซอ 56 4 คศ 1 ป.ตรี สังคมฯ สังคมศึกษาฯ  
8 นส.โสภา มาลัยทอง 35 4 คศ 1 ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
9 นส.ภัทรภร  ชูปาน 37 4 คศ 1 ป.โท พัฒนาการ การงานอาชีพฯ  
      เกษตรฯ   

  

 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายลุกมาน เย็งกาเนะ 34 6 ป ตรี สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ เงินรายได้ 
๒ นางสีตีมารีแย  จารง 35 8 ป ตรี ชีววิทยาฯ วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 
3 นางผาซียะห์  อาบ๊ะ 41 19 ป ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้ 
4 นส.อาซีชะ  เจ๊ะมามะ 30 5 ป ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย เงินรายได้ 

 

 3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
1 นส.รูหานี  หามะ 38 เจ้าหน้าที่การเงิน ป ตรี ธุรกิจการบัญชี ผู้ช่วยจนท. เงินอุดหนุนฯ 
      การเงิน  
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 3.4  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (ตามภารกิจ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
๑ นางอาซีมะ๊ เจ๊ะแม 35 เจ้าหน้าที่ธุรการ ป ตรี การจัดการฯ ผู้ช่วยจนท. เงินรายได้ 
      ธุรการ  

๒ นายโกศญ  อินทร์ชื่น 41 พนักงานขับรถ ม.3 - พนักงาน เงินรายได้ 
      ขับรถ  

3. นายอับดลุตอเละ  
มะเสาะ 

38 พนักงานขับรถ ปวส. คหกรรม พนักงาน 
ขับรถ 

เงินรายได้ 

  

3.5  พนักงานจ้างท่ัวไป 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
๑ นางนัยนา โพธิ์เตี้ยเทียม 52 นักการภารโรง ม. 3 - นักการ เงินรายได้ 
      ภารโรง  

๒ นายวิสุทธิ์ สุวรรณะ 52 นักการภารโรง ม.ปลาย - นักการ เงินรายได้ 
      ภารโรง  

 
 3.6   สรุปจ านวนบุคลากร 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - - - - 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 8 1 - 9 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 4 - - 4 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 12 1 - 13 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ 2 1 - - 3 
- พนักงานจ้างทั่วไป 2 - - - 2 
- ลูกจ้างประจ า - - - - - 
- อื่น ๆ (พนักงานจ้าง 

สนับสนุนการสอน) 
- 1 - - 1 

รวม 4 2 - - 6 
รวมท้ังสิ้น 4 14 1 - 19 
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 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ14.29
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ7.14 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน1 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.14 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ7.14 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ14.29 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 2คน  คิดเป็นร้อยละ 10.52 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ14.29 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   จ านวน  12คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     จ านวน11คน  คิดเป็นร้อยละ 91.66 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด     จ านวน1คน  คิดเป็นร้อยละ7.14 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์   เท่ากับ15.77  ชั่วโมง : สัปดาห์   
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 17 มีนาคม  2560 ) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 84คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 1 13 7 20 20 

ม.๒ 1 13 5 18 18 

ม.๓ 1 10 6 16 16 

ม.๔ 1 4 5 9 9 

ม.๕ 1 4 4 8 8 

ม.๖ 1 4 9 13 13 

รวม 6 58 36 84 84 

รวมทั้งสิ้น 6 48 36 84 84 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน   -คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =1  : 7  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 ที่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

80 98.23 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

79 94.04 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 3 3.57 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 8 9.52 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 5 9.95 

10. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร       มัธยมศึกษาตอนต้น 10 11.90 
                                       มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 14.28 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

84 100 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 75 89.28 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 60 71.42 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
80 95.23 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

50 59.52 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

47 46.08 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

37 36.27 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

43 42.17 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

45 44.12 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

42 41.18 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 1  หลัง 
๒. อาคารประกอบ 2 หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม        1 หลัง 
4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
5 ลานและอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง  1 แห่ง 
๖. สนามกีฬา  2 สนาม 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2559  (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์จาก
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 

500,000.- 
 

 
 

453,323.- 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง    
  งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา, ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน, ใน
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของ
สถานศึกษา, ในการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากร, ใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี(มีต่อ) 

 
 

1,030,800.-  

 
 

939,739.36.- 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

        เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน (ต่อ) ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
        ตลาดนัดวิชาการเพ่ือการแนะแนว, ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
         แข่งขันทักษะทางวิชาการ,ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
         ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน , ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
         กีฬานักเรียน, ค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 
 

  

         2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
          2.3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

250,000 
 
 

58,500.- 

- 
 
 

58,500.- 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

394,150.- 
17,517.- 
44,650.- 
93,779.- 
40,790.- 
84,940.- 

 
 

298,623.- 
- 

38,900.- 
76,895.- 
35,320.- 
46,024.- 

ค.  เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - - 

รวม 2,515,126.- 1,947,324.36.- 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน567,801.64.- บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2559  จ านวน2,169,658.03.- บาท 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหุบเขา มีประชากรประมาณ  ๕,015  คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ภูเขา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  
ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ มโนราห์ และกลองยาว 

7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลัก คือ ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 38,130 บาท 

7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเพียง 1 โรงเรียน จึงได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างพอเพียง 

ข้อจ ากัดโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชนและอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ท าให้ขาดแรงจูงใจของ
ผู้เรียนที่จะมาเข้าศึกษาต่อ จึงมีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
 8.1  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 60/1.5 60/1.5 60/1.5 40/1.0 40/1.0 40/1.0 
คณิตศาสตร์ 60/1.5 60/1.5 60/1.5 40/1.0 40/1.0 40/1.0 
วิทยาศาสตร์ 60/1.5 60/1.5 60/1.5    
-  ฟิสิกส์     80/2.0  
- เคมี    60/1.5   
- ชีววิทยา    60/1.5   
- วิทยาศาสตร์กายภาพ     60/1.5  
สังคมศึกษา 60/1.5 60/1.5 60/1.5 40/1.0 40/1.0 40/1.0 
- ประวัติศาสตร์ 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40/1.0 40/1.0 40/1.0 20/0.5 20/0.5 20/0.5 
ศิลปะ 40/1.0 40/1.0 40/1.0 20/0.5 20/0.5 20/0.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40/1.0 40/1.0 40/1.0 20/0.5 20/0.5 20/0.5 
ภาษาต่างประเทศ 60/1.5 60/1.5 60/1.5 40/1.0 40/1.0 40/1.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 

รวมชั่วโมง 500 500 500 660 680 480 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  3,320 ชั่วโมงโดยคิดจากชั่วโมงเรยีนของ

ทุกระดับชั้นมารวมกัน 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ 

 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 11 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 10x 8 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 4,000 เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน 70  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ การบันทึก/ การปั๊มเอกสาร มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน2เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย 40  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 39.21 ของนักเรียนทั้งหมด ไม่มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก  

9.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .......3....... ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………1………. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………1………. ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………1………. ห้อง 

  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ).......................         จ านวน ………-.………. ห้อง 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน   47เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ………35………. เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ………15………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  เฉลี่ย
50 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  49.02  ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  5  เครื่อง 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6 
7 
8 
9 

10 

แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องดนตรี 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องศิลปะ 
ห้องเสียงตามสาย 
ฐานออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

110  
155 
900  
600  
700 
450 
100 
880 
220 
250 
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 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพล าพะยา 
โรงงานท าปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 4 
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5  
วัดสิริปุณณาราม 
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 
มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง 
สวนป่าธรรมชาติล าพะยา 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 
น้ าตกบูตง ต าบลล าพะยา 
โรงไม้พาราวูด 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
ชมรมผู้สูงอายุ ต าบลล าพะยา 
 

13 
10 
10 
20 
11 
8 

15 
6 

18 
6 

16 
6 
 

 
 9.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นางมล ไหมเหลือง 
นางนันทา  จันทร์ด า 
นายเจริญหอมกลิ่น 
นายนิทัศน์   สีชมพู 
นายเฉลิม   จันทร์รัตน์ 
พระอาจารย์พงศ์สัน 
นายดอเลาะ  สาและ 
นางอารยา โตประเสิรฐ 
นางจงกล   ขาวสุด 
นายประพันธ์  โพธิ์ทอง   
นายประทีป  สุริยะ 
นายสุวรรณ  บัวชุม 
นายอนุรักษ์  ศรีพุฒิอ่อน 

น้ ามันสกัดเย็น 
การแปรรูป (ส้มแขก)/สบู่สมุนไพร 
ช่างก่อสร้าง (งานไม้/งานปูน) 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การตัดผมชาย/ด้านดนตรี 
ด้านศาสนา 
พืชสมุนไพร/เครื่องมือหัตถกรรม 
การด าเนินชีวิตและความสะอาด 5 ส 
การท าเครื่องแกงส าเร็จรูป 
การท าบ่อปูนซีเมนต์ 
การเลี้ยงด้วง 
การวาดรูปและงานศิลปะ 
การเกษตร 
 

7 
12 
9 

10 
10 
45 
12 
42 
13 
5 

12 
22 
10 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา 
โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห ์

 
- ได้รับรางวัล ประเภทดีมาก ตามโครงการ
โรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลาปี 2559  
วันที่ 1 กันยายน 2559 

 
สนง.เกษตรและสหกรณ์

จังหวัดยะลา 

ผู้บริหาร  
 

- - 

ครู  
1. นางสาวณัชชา ฮะลิพงษ์ 
2. นางสาวปาตีเมาะ บูดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวโสภา  มาลัยทอง 
4. นางสาวอาซีชะ เจ๊ะมามะ 

 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1 – 3 
และ ม.4 – ม. 6 ได้รับเหรียญทองแดง ตาม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21–25 มิถุนายน 
2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การ
ประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4 – ม. 6 ได้รับ
เหรียญเงิน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21–
25  มิถุนายน 2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โครงงานศิลปะ ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม. 6 
ได้รับเหรียญทองแดงตามโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่
วิชาการ”ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 21–25  มิถุนายน 2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย คัด
ลายมือภาษาไทย ม.1 – ม.3  ได้รับเหรียญเงิน 
ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  
มิถุนายน 2559 

 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
 
 
 

 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นางสาวกฤติกา  ทองงาม 
7. นายจตุพล  ขวัญแสง 
8. นางสาวโสภา  มาลัยทอง 
 
 
 
 
 
9. นส.ปาตีเมาะ  บูดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. นส.ภัทรภร  ชูปาน 

-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย อ่านบท
ร้อยกรอง ม.1 – ม.3  ได้รับเหรียญเงิน ตาม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 
2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย แต่งบท
ร้อยกรอง ม.4 – ม.6  ได้รับเหรียญเงิน ตาม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 
2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขัน  
เปตอง ทีมชาย 3 คน  อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ตามโครงการกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ณ จังหวัดชุมพร วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2558 
และได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.)ผลงานเพ้นส
ร้างสรรค์ (ชุดโต๊ะเก้าอ้ี) เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ปี 2559เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559     
ณ. จังหวัดยะลา 
-ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาด  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 
25  มิถุนายน 2559 
- ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวชนเกษตร
ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2559 อันที่ 2    
จัดโดยส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา  

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 

 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 

ส านักงานเกษตร 
จังหวัดยะลา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นักเรียน 
1. เด็กหญิงนูรีซัน  ดือราแม 
 
 
 
 
 
 
2. เด็กหญิงบัญจรัตน์  มณีรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
3. นายธีรเดช  อินทร์ชื่น 
 
 
 
 
 
 
4. ดญ.ธมลวรรณ  ศรีทองงาม 
5. ดญ.รัตติกาล   ยอดคง 
 
 
 
 
6. นายเถลิงศักดิ์  พลพงษ์ 
7. นายสุรีเกียรติ  ทองประพันธ์ 
 

 
-   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย         
คัดลายมือภาษาไทย ม.1 – ม.3  ได้รับเหรียญเงิน 
ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  
มิถุนายน 2559 
-   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย         
อ่านบทร้อยกรอง ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญเงิน 
ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  
มิถุนายน 2559 
-   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย         
แต่งบทร้อยกรอง  ม.4 – ม.6  ได้รับเหรียญเงิน 
ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  
มิถุนายน 2559 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันใน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี     
ม.4 – ม.6  ได้รับเหรียญทองแดง  ตามโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 
12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 
2559 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ไม่ก าหนดช่วงชั้น
ได้รับเหรียญเงิน  ตามโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่
วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 2559 
 

 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นักเรียน  
8. นส.จันทร์ทิพย์ อารีบ าบัด 
9. นส.กานต์พิชชา  ชุมนวล 
10. นส.สุวัชรา  ทองปาน 
 
 
 
 
11. นส.กนกวรรณ สุวรรณะ 
 
 
 
 
 
12. ดช.ภูชิชย ์ เขม้นกสิกิจ 
13. ดช.ทินวฒุิ  ทองแก้ว 
14. ดช.พีร์   สุขพืชน์ 
 
 
 
15. นส.ธนพร  เลนค ามี 
16. นส.หาสานะห์ หะยีดาโอะ 
17. นส.พรวิลาศ  รักษ์เกิด 
 
 
 
 
18. นายสุรเกียรติ ทองประพันธ์ 
 
 
 
19. นส.หาสานะห์หะยีดาโอะ 
 

 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันการประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.4-ม.
6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ตามโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“
หาดใหญ่วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาระหว่างวันที่ 21–25  มิถุนายน2559 
 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนถาด  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่วิชาการ” ณ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21 
– 25  มิถุนายน 2559 
-   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานศิลปะ  ม.1 – ม.3  
ได้รับเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่
วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 2559 
-   ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานศิลปะ  ม.4 – ม.6  
ได้รับเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12“หาดใหญ่
วิชาการ” ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 21 – 25  มิถุนายน 2559 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
วาดภาพวันแม่ ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพะยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.)ผลงาน 
เพ้นสร้างสรรค์ (ชุดโต๊ะเก้าอ้ี) โครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2559
ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559   
 

 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าพะยา จังหวัดยะลา 

 
จังหวัดยะลาและ

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 17 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นักเรียน  
20. ดช.ทินวุฒิ  ทองแก้ว 
21. ดช.ทรงเกียรติ เชื้อชาย 
22. ดช.ธีรเดช  จันทร์ขาว 
 
 
 
23. นส.คนึงนิตย์ คงสวัสดิ ์
 
 
 
 
 
24. นายเถลิงศักดิ์  พลพงษ์ 
25. นายนนทนิตย์  ศรีทองงาม 
 
 
 
 
26.นส.พรวิลาศ รักษ์เกิด 
27. นส.สุวัชรา  ทองปาน 
28. นส.กานต์พิชชา  ชุมนวล 
29. นส.ศิวพร   ขุนศร ี

 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ประเภทชายคู่ ในกีฬา
นักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 บ้าน
ดอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 
2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ประเภทหญิงเดี่ยว ในกีฬา
นักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 บ้าน
ดอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 
2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา      
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ในกีฬา
นักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34      
บ้านดอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 
พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปัก
ตะกร้อหญิง  รุ่นอายุ 18 ปี หญิง  ในกีฬา
นักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34      
บ้านดอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 
พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
 

 
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 

 
 
 
 
 

เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 
 
 
 

 
 
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 
 
 
 
 
 
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 
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 ๑๐.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพด้านความรู้
ความสามารถตาม
ความถนัดและความ
สนใจ 

ด าเนินการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการท้ังระดับ
จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 89 

2. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศตามความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ 

ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียนและ
ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับภาค
และระดับประเทศ 

ร้อยละ 95 

3. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหา
เด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน  
 

เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด โรคเอดส์ 
และอบายมุข 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ให้
ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์
และอบายมุขและจัดให้มี
กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 85 

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 

เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้จากกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
มาพัฒนาจิตใจและ
ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 

จัดกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี โดยให้มีการ
เข้าค่ายพักแรม 
ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

รอ้ยละ 97 

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความ
คล่องตัวในการ
บริหารการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และเป็นการ
ส่งเสริมให้โรงเรียน
และชุมชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านอาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการที่พัฒนาผู้เรียน
โดยตรง ตลอดจนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
แก่นักเรียนเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 85 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน กระบวนการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาห้องสมุด การ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สื่อการเรียนการสอน 
และการจัดโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

ร้อยละ 80 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพใน 
การเรียนและ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้เรียน เช่น การอบรม 
การเข้าค่ายวิชาการ 
ตลอดจนการให้นักเรียน
แสดงความสามารถ
ทางด้านทักษะต่าง ๆ ที่
นักเรียนสนใจ  

ร้อยละ 80 

8. โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และช่วย
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้ดีขึ้น 

ด าเนินการจัดให้มีการ
บริการรับ – ส่งนักเรียน 
ให้บริการอาหารกลางวัน
แก่นักเรียน ตลอดจน
การมอบชุดนักเรียน ชุด
พละและชุดลูกเสือ – 
เนตรนารี ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 95 

 
๑๐.๓โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
  -   การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน มุ่งเน้นให้การท างานเป็นทีม  
  -   การปรับปรุงคุณภาพและการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรให้มีทักษะความรู้เป็น
มืออาชีพส่งเสริมและเน้นหนักการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
  -   การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  - การด าเนินงานโครงการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SVMLD) ตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา  2558 
 ๑๑.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4.50 ดีเยี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.50 ดีเยี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.50 ดเียี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.50 ดเียี่ยม ได ้
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 ดเียี่ยม ได ้

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.50 ดเียี่ยม ได ้
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ได ้
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
4.50 ดเียี่ยม ได ้

ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 ดีเยี่ยม ได ้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ4.53 มีคุณภาพระดับ   ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จุดเด่น 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 
 1.๑  ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 1.๒  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
 1.3  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้ชัดเจนจนเป็นผลให้บรรลุเป้าหมาย  
 1.4  สภาพพ้ืนที่กว้าง บรรยากาศดีร่มรื่นเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.5ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 1.6  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหาร
สถานศึกษา 
 
2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ 
 2.1 ประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 2.2การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 2.3 มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา   
 2.4มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2.๕ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 2.6โรงเรียนจัดสวสัดิการให้นักเรียนได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีรถรับ-ส่ง บริการอาหารกลางวัน เสื้อ-ผ้า
เครื่องแต่งกาย และส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
. 2.7ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
 2.8การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 2.9ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 2.10 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 2.11 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู  และชอบมาโรงเรียนของผู้เรียน 

 2.12 ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานกีฬา/นันทนาการ 

 2.13 รู้จักท้องถิ่นและร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 2.14 ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
 2.๑5 ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากรปัจจัย
ต่างๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจ า 
๒. คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
๓. ครูขาดการใช้สื่อ – อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. นักเรียนยังขาดคุณธรรม – จริยธรรม อันพึงประสงค์ 
๕. อัตราส่วนจ านวนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๖. การระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
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7. ควรมีการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน 

8. ควรมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเป้าหมายให้ชัดเจน  

9. มีรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย  
10. น าผลระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 
11. ครู และบุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบโมเดล นวัตกรรมการเรียนการสอน

สมัยใหม่ 
 12. สถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลอย่างเป็นพลวัตร 

13. ความรู้พื้นฐานในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนค่อนข้างต่ า 
14. การจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง 

15. การจัดใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

16. การเชื่อมโยงและแลกเลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุน 

17. ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา   
18. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

19. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

20. การรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

21. มีทักษะในการจัดและท างานให้ส าเร็จ  
22. ความสามารถในการเปรียบเทียบ  วิเคราะห์สังเคราะห์  และสรุปเป็นความคิดรวบยอดของผู้เรียน 
23. ควรพัฒนาการบริหารจัดการด้านปัจจัยและกระบวนการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน 

 24. วธิีการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน และสนุกกับการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา   

1. ควรพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระด้านทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาไทย เน้นด้านการคิดวิเคราะห์ ศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเองคู่กับด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

2. ด้านครูและบุคลากร ส่งเสริมให้การศึกษาอบรมด้านหลักสูตร เทคนิคการสอนกลุ่มสาระต่างๆ  พัฒนาศึกษา
ดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มากข้ึน 

3. ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ น่าเรียน 
สะอาดเรียบร้อย สวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

4. จัดให้มีการนิเทศติดตาม ก ากับ ประเมินผล และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต  
1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน 
3. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. ส่งเสริมพัฒนาด้านการใช้ภาษามลายูในด้านการเรียนการสอน เพ่ือต้อนรับประชาคมอาเซียนส่งเสริม สนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร 
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.03 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 8.63 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10 8.43 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.63 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20 8.33 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 8.60 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 4.30 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 5 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5 5 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 80.32 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......80.32............คะแนน  มีคุณภาพระดับ.......ดี.........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะ  
 ในมาตรฐานที่ 9ผู้เรียนควรได้รับการฝึกให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การท าโครงงาน 
การจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ การประกวดแข่งขันผลงานนักเรียน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากภายนอกบ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด สามารถสรุปความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล น าเสนอและ
แสดงผลงานได้  
 ในมาตรฐานที่ 5และมาตรฐานที่ 9  ควรได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ
ในวิชาหลักท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ผู้เรียนควรได้ร่วมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงานจากโรงเรียนภายนอก ควรได้มีโอกาส
พิเศษหรือการสอนซ่อมเสริม นอกจากนี้ หากผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน ควรจัดให้มีการปรับพื้นฐานของนักเรียน
ให้เหมาะสมกับระดับชั้นอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ฝ่ายโดยแบ่งเป็น   1. 
ฝ่ายบริหารวิชาการ  2. ฝ่ายอ านวยการ  3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบยึดหลหักธรรมาภิบบาล , การพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCAและ SBMLD โดยการวางแผนการด าเนินงาตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและเน้นการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
  

 
   
    
 
  
  
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
นางสาวไซนับ  ซอ 

ฝ่ายอ านวยการ 
นางมยุรี  แววภกัด ี

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวกฤตกิา  ทองงาม 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางพเยาว์  หมอเล็ก 

ภารกิจ 
1. งานวางแผนงานวิชาการ 
2. งานบริหารงานวิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตร 
4. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    5.1 กิจกรรมแนะแนว 
    5.2 กิจกรรมนักเรียน 
6.กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 
7. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
8. งานส ามะโนการรับและทะเบียนนักเรียน 
9. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
10. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
11.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
12. งานนิเทศการศึกษา 
13.งานแนะแนวการศึกษา 
14. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
15. งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
16. งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ 
17. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
18. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา     
19. การประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

ภารกิจ 
1. งานวางแผนงานฝ่ายอ านวยการ 
2. งานบริหารธุรการ 
3. งานบริหารงานสารบรรณ 
4. งานบริหารการเงินบัญชี 
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งานระบบควบคุมภายใน 
7. งานจัดท าแผนงบประมาณ 
8. งานบริหารบุคคล 
9. งานสมาคมชมรมท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
11. การประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย
อ านวยการ 

ภารกิจ 
1. งานวางแผนฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานครูท่ีปรึกษา 
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
6. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. งานครูเวรประจ าวัน 
9. งานกิจการนักเรียนและปกครอง 
10. งานสารวัตรนักเรียน 
11. งานสวัสดิการนักเรียน 
12. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
13. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย
กิจการนักเรียน 

ภารกิจ 
1. งานวางแผนงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2. งานบริหารงานท่ัวไป 
3. งานดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
4. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
5. งานอนามัยและโภชนาการ 
6. สร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
7. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
8. งานห้องสมุด 
9. งานรักษาความปลอดภัย 
10. งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
11. ข้อมูลและสารสนเทศ 
12. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
13. การประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย
บริหารท่ัวไป 
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 4. พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. ส่งเสริมอาชีพ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และภาษา สู่ประชาคมอาเซียน 
 6. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
เป้าหมาย 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
 2. นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 4. โรงเรียนจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. ผู้เรียนมีอาชีพ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และภาษา สู่ประชาคมอาเซียน 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
 7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งระบบ 4 ด้าน คือ ด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน บุคลากรและด้าน 
หลักสูตร 
 3. นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีจิตสาธารณะค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ครู บุคลากร ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
 5. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ การใฝ่คว้าหาความรู้  
 6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7.นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าวิจัยพื้นฐานในท้องถิ่น 
นโยบายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 1. สนองนโยบายต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 2. รณรงค์ส่งเสริมนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีโอกาสเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้มีทักษะในการท างาน และสามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี และกีฬาเพ่ือสุขภาพ อนามัยที่ดีและ  
ห่างไกลยาเสพติด 
 7. มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 10. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. ส่งเสริมให้ครู บุคลากร จัดท าสื่อนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน 
 12. พัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบรรยากาศ และพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 13. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ โดยการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธ์อันดีของผู้ปกครอง ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 15. สร้างขวัญก าลังใจแก่คณะครู บุคลากรให้จัดการเรียนรู้สู่มืออาชีพ 
 16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มารยาทที่ดีงาม สร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและพลเมืองที่ดี 
ของชาติ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬาและศิลปะ 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
6. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 

ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
1.1 แสดงออกถึงความรักชาติ โดยการร่วมร้องเพลงชาติได้อย่างภาคภูมิใจ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้ 
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

      ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
2.1 เมื่อพบหรือเก็บสิ่งของมีค่าได้ แจ้งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ 
2.2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
2.3 ไม่แกล้งหรือท าร้ายผู้อ่ืน 

     ข้อ 3 มีวินัย ดัชนีตัวชีว้ัด ได้แก่ 
3.1 การแต่งกายสุภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบของทางโรงเรียน 
3.2 การมีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
3.3 ระเบียบแถว จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
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     ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ดัชนีตัวชีว้ดั ได้แก่ 
  4.1 การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

4.2 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.3 การแสดงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 

     ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1 การมีนิสัยรักการออม 
  5.2 ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 

5.3 การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
     ข้อ 6 มุ่งม่ันในการท างาน ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 

6.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะในการปฏิบัติจนส าเร็จ 
6.3 มีความละเอียด รอบคอบ 

     ข้อ 7 รักความเป็นไทย ดัชนีตัวชีวัด ได้แก่ 
  7.1 การมีมารยาทในการไหว้ 
  7.2 การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
  7.3 การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ดัชนีตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1 มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
  8.2 รู้จักบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 
  8.3 เสียสละหรืออุทิศเวลาให้ส่วนรวม 
  

อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย รวยน้ าใจ  
 เอกลักษณ์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.๑  พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา 
๑.๒  พัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู 

ฝ่ายอ านวยการ 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๒.๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.๒  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๓  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
๒.๔  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน/
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ 

๓.๑ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ 
       แหล่งเรียนรู ้
๓.๒ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างคุ้มค่า 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔.๑  จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของ  
       ชุมชนและท้องถิ่น 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อาชีพ อัตลักษณ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภาษาและ
อาชีพสู่ประชาคม
อาเซียน 

๕.๑  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๕.๒  ส่งเสริมการรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด 
๕.๓ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอาเซียน 
๕.๔  ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนล าพะยาฯ 

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

๖.๑ พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของ 
       คณะกรรมการสถานศึกษา 
๖.๒  ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
       โรงเรียนและชุมชน ในการจัดการศึกษา 
๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา 

ฝ่ายกิจการนักเรียน/ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารการจัด
การศึกษา 

๗.๑  ส่งเสริมด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
       ครบวงจร 
๗.๒  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๗.๓  ส่งเสริมการใช้และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ 
ฝ่ายอ านวยการ / 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนล าพะยาฯ 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 29 

 
 
4.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เนื่องมาจากสถานศึกษามีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือมุ่ง
ไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผล
การประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดในการร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน สถานศึกษามีผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาใน
วิชาที่สอน มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ  มีการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบ และน าผลการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ครูมีก าหนดเป้าหมายของสาระการ
เรียนรู้ และครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีระบบดูแล มีการ
แนะแนว ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน มีการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดที่ควรพัฒนา ในด้านการจัดการศึกษา ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารควรมีการจัดท าพัฒนาระบบนิเทศ การก ากับ การติดตาม
ให้มีความต่อเนื่อง โดยการก าหนดช่วงเวลาการประเมินที่แน่ชัด และให้มีความเหมาะสมกับโครงการ /กิจกรรม 
ตลอดจนสถานศึกษาควรร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครู ในการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินโครงการ และงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีความจ าเพาะเจาะจงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุง เป้าหมาย  และกิจกรรมให้เหมาะสมและให้ตรงประเด็น มี
บันทึกการด าเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) ทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ และน าผลไปใช้ในการวางแผน  ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดท า ใช้ บ ารุง และส่งเสริมการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการ
สอน พร้อมพัฒนาการก ากับติดตามในงานบริหารให้ทั่วถึงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการพัฒนาการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการของผู้เรียนให้เหมาะกับผู้เรียน การศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
  1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
1 โครงการ

พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD) 
 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากร และ
กรรมการสถานศึกษา
ได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. เพ่ือให้ครู และ
บุคลากรได้มีแนวทาง
ในการจัดท าโครงการ
และกิจกรรมทีใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและ
กรรมการสถานศึกษา
ได้ศึกษาดูงานใน
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่
ประสบความส าเร็จ 

ครู บุคลากร 
ผู้บริหารและ
กรรมการ
สถานศึกษาฯ 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
กรรมการ
สถานศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
2. ครูและบุคลากรมี
แนวทางในการจัดท า
โครงการและ
กิจกรรมที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  
3. สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึงและ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
4. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
กรรมการ
สถานศึกษาได้ศึกษา
ดูงานในโรงเรียนที่
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่
ประสบความส าเร็จ 

มฐ.ที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่  

1.๒,๑.๔,๑.๘ 
มฐ.ที่ ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 

2. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือน าหลักสูตร
แกนกลางมาปรับใช้
กับหลักสูตรท้องถิ่นได้
อย่างสอดคล้อง 
 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนล าพะยา 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. มีการบูรณาการ
หลักสูตรแกนกลาง
กับหลักสูตรท้องถิ่น
ได้อย่างสอดคล้อง  

มฐ.ที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.๔ 

 
มฐ.ที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕,๖ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
  3. เพ่ือให้ชุมชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการ
จัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 

   

๓. โครงการวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

๑. เพ่ือให้ครูได้มี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๒. เพ่ือให้ครูได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
ของการวิจัยในชั้น
เรียนสามารถช่วย 
พัฒนาการเรียนการ
สอนได้ 
๓.เพ่ือให้ครูสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป 
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้ 
๔..เพ่ือให้ครูได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับทีมวิทยากรและ
ระหว่างผู้เข้าอบรม 
ด้วยกันเพ่ือเป็นการ
จุดประกายในการท า 
วิจัยในชั้นเรียน 
 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.ครูมีความรู้
เบื้องต้นในการท า 
วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดจนได้ร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทีมวิทยากร 
จุดประกายในการท า
วิจัย 
ในชั้นเรียน 
2.ครูสามารถใช้การ
วิจัยในชั้น 
เรียนเพ่ือแก้ปัญหา
การจัดการ 
เรียนการสอนได้และ
สามารถน า 
ไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียน 
การสอน 
 

มฐ.ที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.๓,๑.๘ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
4. โครงการพัฒนา

ระบบงาน 
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
สถานศึกษา 
 

1.เพ่ือด าเนินการ
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายในและ 
ภายนอก 
3.เพ่ือรายงานและ
เผยแพร่ผลการ 
ด าเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
4.เพ่ือน าผลการ
ประเมินทั้งภายใน
และภายนอกไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.เพ่ือผดุงรักษา
ระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้น 
6.เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ 
เข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพ 
ภายในอย่างถูกต้อง 
 
 

ครู และบุคลากร 
โรงเรียนล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.ผู้บริหารครู 
บุคลากร นักเรียน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
2.ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษามี
คุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพและ
สามารถผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก 
3.โรงเรียนรายงาน
และเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานต่อผู้
ที่เก่ียวข้องทุกปี 
4.ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรนักเรียน 
และผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกัน 
คุณภาพที่ถูกต้อง 

มฐ.ที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑–๗.๘ 
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 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
  1.๒แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
1 โครงการพัฒนา

ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 -กิจกรรมสาน
สายใยจาก 
โรงเรียนสู่บ้าน 
 

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือกันท างาน 
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแล 
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.ครูได้รับการอบรม
ให้ความรู้ 
2.มีเอกสารและ
เครื่องมือในการ 
ด าเนินงาน 
3.จัดกิจกรรมเสริม
และพัฒนาให้ 
กับนักเรียน 
4.ครูได้การศึกษาดู
งาน 
5.นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วย - 
เหลืออย่างทั่วถึงตาม
สภาพ 
ปัญหากลุ่มเสี่ยงหรือ
ที่มีปัญหา 
80% 

มฐ.ที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.๓,๑.๕ 
มฐ.ที่ 16  
ตัวบ่งชี้ที่  

16.1-16.4 

 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
  2.1 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ 
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
   - กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง8  กลุ่ม
สาระ 
 

1.เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพใน 
การเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูง 

1.นักเรียนมี
ศักยภาพในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

นักเรียนมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงคิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 

มฐ.ที ่1๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  

1๐.1-1๐.4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
2. โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพทางด้าน
ความรู้ความสามารถ
และความคิด
สร้างสรรค์ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เลือกเรียน 
ตามความถนัดและ
ความสนใจ 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้น าความรู้
ที่เรียนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาฯ  

1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มฐ.ที่ 1๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  

1๐.1-1๐.4 

3 โครงการเปิดโลก
ทัศน์สู่การเรียนรู้ 
 

1.เพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรง
ให้กับ 
นักเรียนที่เพิ่มเติม
จากการเรียน 
ในห้องเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้จากการทัศนศึกษา 
ใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาฯ  

1.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จริง 
จากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
2.นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ 
รับไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ 90 
 

มฐ.ที่ 1๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  

1๐.1-1๐.4 
มฐ.ที่ 1๑ 
ตัวบ่งชี้ที่  
1๑.๒ 

มฐ.ที่ 1๒ 
ตัวบ่งชี้ที่  

1๒.1-1๒.๒ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

4. โครงการนิเทศ
ภายใน 

1.เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
3.เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจครูผู้สอน 
4.เพ่ือให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียน 
การสอนแก่ครู
บุคลากร 
5.เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ 
ให้สูงขึ้น 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.ผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการ 
เรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
2.นักเรียนมีคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

มฐ.ที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒–๒.๓ 

๕ โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
  -กิจกรรมสอนวง
ดุริยางค์ 
 -กิจกรรมสอนพระ
พุทธ-ศาสนา/
อิสลามศึกษา 
 

1.เพ่ือให้การเรียน
การสอนดนตรี
ดุริยางค์ อิสลาม
ศึกษาและ
พระพุทธศาสนา 
บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
2.เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการเรียนรู้
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจสติปัญญาและ
คุณธรรมมีจริยธรรม
และศีลธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาของ 
ท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับวิถีของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียน 
การสอนดนตรี 
ดุริยางค์อิสลามศึกษา
และพุทธศาสนา 
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
2.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญามีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ศีลธรรม 
3.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ 
กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 

มฐ.ที่ 1๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  

1๐.1-1๐.4 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
  2.2แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
   - กิจกรรมวัน
ไหว้คร ู
   - กิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
   - กิจกรรมอบรม
และประกวด
มารยาทไทย 
   - กิจกรรมท าบุญ
ที่วัดและมัสยิด 
   - กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความประพฤติดีตาม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึก
ความเป็นคนดี 
มีคุณธรรมมีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติและ 
ยึดมั่นตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 
3.เพ่ือให้นักเรียนเป็น
คนดีสามารถด าเนิน 
ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
4.เพ่ือให้นักเรียน
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2.นักเรียนน าความรู้
ทางด้านคุณธรรมมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ที่ดียิ่งข้ึน 
3.นักเรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมลดปัญหา
ความเสี่ยง 
4.นักเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
 

มฐ.ที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 

มฐ.ที่ 1๔ 
ตัวบ่งชี้ที่  
14.๒ 

 

๒. โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
ลูกเสือ - เนตรนารี 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
ลูกเสือ -เนตรนารีใน
ระดับโรงเรียน 
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้
น ากิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารีมา
พัฒนาจิตใจ 
และปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 
 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนได้รับการ
ฝึกและเรียน 
รู้กิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารี 
2.นักเรียนสามารถน า
ความรู้ 
ทักษะจากกิจกรรม
ลูกเสือ -  
เนตรนารีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

3. โครงการพัฒนา
กิจการ 
นักศึกษาวิชาทหาร 

1.เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัด
การศึกษาและ 
การจัดกิจกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
2.เพ่ือตอบสนองสิทธิ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
3.เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักสูตรกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนเรื่อง 
กิจกรรมในเครื่องแบบ 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
5.เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่แจ่มใสมี
ระเบียบวินัยและ 
มีจิตสาธารณะ 
6.เพ่ือให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
นักศึกษาวิชาทหารใน
ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียนล าพะ
ยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนได้ฝึก
นักศึกษาวิชา 
ทหารตามความ
ต้องการ 
2.นักเรียนสามารถน า
ทักษะจาก 
การฝึกนศท.มา
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.นักเรียนสามารถ
จากการเป็นนศท.มา
พัฒนาให้ก้าวหน้า 
สู่การน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
 

มฐ.ที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
  2.3แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
กีฬานักเรียน 
กิจกรรมที่1
แข่งขันกีฬา 
นักเรียนอปท.รอบ
คัดเลือกระดับ
ภาคใต้ครั้งที่  32 
กิจกรรมที่ 2 
แข่งขันกีฬา 
นักเรียนอปท.รอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศครั้ง
ที ่ 32 
กิจกรรมที่ 3การ
แข่งขันกีฬา 
นักเรียนเพื่อพัฒนา
สุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 
แข่งขันกีฬา 
นักเรียนในเขต
เทศบาลนครยะลา 
กิจกรรมที่ 4 
แข่งขันกีฬา 
นักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนามี
ความสามารถ 
พิเศษด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศตาม 
ความถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.เพ่ือสร้างผลงาน
การแข่งขันและ
ชื่อเสียง 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาฯ 
3.เพ่ือสนับสนุนให้
โรงเรียนมีความ 
ก้าวหน้าด้านการกีฬา
ในอนาคต 
4. เพ่ือส่งเสริมเด็กใน
อนาคตทางด้านกีฬา 
5. เพ่ือให้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ไม่ฝักใฝ่อบายมุขและ
สิ่งเสพติดทั้งปวง 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนรู้จักใช้
ทักษะที่เรียนมาให้เกิด
ประโยชน์ 
2.นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีในการ
เล่นกีฬา 
3.เห็นคุณค่าของการ
เล่นกีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

มฐ.ที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

2. โครงการส่งเสริม
สวัสดิการนักเรียน 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2.เพ่ือช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง 
ของนักเรียน 
3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ผู้เรียนให้มีการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ 
สมบูรณ์แข็งแรง 
2.ช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองของ
นักเรียน 
3.สร้างแรงจูงใจ
ผู้เรียนให้มีการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
มีคุณภาพและทั่วถึง 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 

มฐ.ที่ 16 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 – 

16.4 

3. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

1.เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทราบถึง
วิธีการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายและ
อารมณ์ของตัวเอง
รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้และ
แนะน าให้ผู้อ่ืนปฎิบัติ
ตามได้ 
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

นักเรียนครู และ
บุคลากรมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี 
และมีภาวะโภชนาการ
ที่ดีห่างไกลยาเสพติด 
 

มฐ.ที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑–๙.๘ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
  2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ 
ด้านพลังงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.เพ่ือให้นักเรียน
ผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรฯตระหนักถึง
ความส าคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ 
สร้างจิตส านึกให้รัก
และหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่ 
2.เพ่ือให้โรงเรียนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม 
เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชนและเอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.ครูบุคลากรฯ
นักเรียนเห็น 
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมี
จิตใจในการ 
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
สะอาดสวยงาม เป็น
แบบอย่าง 
แก่ชุมชน 
 

มฐ.ที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑ 

 

2. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

1.เพ่ือตกแต่งให้
โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ี
ร่มรื่นสวยงามยิ่งข้ึน 
2.เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบาย ความ 
พึงพอใจแก่ผู้มาเยือน
และติดต่อราชการ 
โดยทั่วไป 
3.เพ่ือให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
เพ่ิมข้ึน 
4.เพ่ือซ่อมแซม
จัดระบบประปา
ภายในและภายนอก
อาคารเรียน 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ร่มรื่นสวยงาม 
2.สามารถให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่แก่
นักเรียนอย่างดีและ
ทั่วถึง 

มฐ.ที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑ 

มฐ.ที่ 15 
ตัวบ่งชี้ที่  

15.๑ - 15.2 
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3) ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 3.1แนวทางพัฒนาจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการจัดหา 
และพัฒนา 
สื่อวัสดุครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอน 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อ
วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
ต่อการเรียนการสอน
และเหมาะสม 
2.เพ่ือยกระดับ
การศึกษาของโรงเรียน
ล าพะยาฯให้ชุมชน
และสังคมยอมรับ 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีสื่อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
ที่ทันสมัยต่อการเรียน
การสอน 
2.สามารถยกระดับ
การศึกษาของ
โรงเรียนล าพะยาฯ 
ให้ชุมชนและสังคม
ยอมรับ 

มฐ.ที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑-3.2 

 

2. โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน 
โรงเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3.เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนแหล่ง
เรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนมีสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

มฐ.ที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑-3.2 

 
มฐ.ที่ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-2.3 
 

3. โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 
   - กิจกรรมอ่าน
ยามเช้า 
   - กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
   - กิจกรรม
จัดซื้อ สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
หนังสือส าหรับ
พัฒนาห้องสมุด 

1.เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
2.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ดี
ขึ้น 
3.เพ่ือพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนให้มีความ 
เหมาะสมที่จะใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ 
4.เพ่ือพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการศึกษา 
ค้นคว้าในห้องสมุด 
 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนโรงเรียนล า
พะยาฯทุกคนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ 
การฟังการพูด การ
อ่านการเขียน 
2.นักเรียนได้เข้ามาใช้
บริการในห้องสมุดทุก
วัน 
 

มฐ.ที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑-3.2 

 
มฐ.ที่ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-2.3 
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3) ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 3.2แนวทางพัฒนาส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างคุ้มค่า 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
การใช้สื่อ
นวัตกรรมอย่าง
คุ้มค่า 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนครู 
และบุคลากรทาง 
การศึกษามีสื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัยใช้ 
อย่างเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อนวัตกรรม
อย่างคุ้มค่า 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษามีสื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
และมีใช้อย่างเพียงพอ
ในการจัดการเรียน
การสอน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ใช้สื่อนวัตกรรมอย่าง
คุ้มค่า 

มฐ.ที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑-3.2 

 

 
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.1แนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
อาชีพในท้องถิ่น 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานใน
อาชีพที่สุจริต 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ช่องทางการประกอบ 
อาชีพและเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนต่อใน 
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานใน 
อาชีพที่สุจริต 
2.นักเรียนเห็น
ช่องทางการ 
ประกอบอาชีพและ
เป็นพื้นฐานในการ
เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
3.นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

มฐ.ที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 

มฐ.ที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

มฐ.ที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

มฐ.ที่ 11 
ตัวบ่งชี้ที่  

11.1-11.3 
มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่  

13.1-13.2 
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5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.1 แนวทางพัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
และวัฒนธรรม 
 

1.เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้ผู้เรียนรักชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์และ
ภูมิใจในเอกลักษณ์
ของชาติ 
3.เพ่ือสานสัมพันธ์
ชุมชนกับโรงเรียน 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
2. นักเรียนมีจิตส านึก
รักชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์และมี
ความภาคภูมิใจ 
3.ประชาชนทั่วไปให้
ความมือใน 
การจัดกิจกรรม 

มฐ.ที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

มฐ.ที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่9.6 

 

2. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์นาฏศิลป์
ไทย 

1.เพ่ือสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมการแสดง 
นาฏศิลป์ไทยและ
ประเพณีท้องถิ่นของ 
ภาคใต้ 
2.เพ่ือเยาวชนซึ่งเป็น
นักเรียนได้เกิดความ 
ภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย 
ของท้องถิ่นตนเองให้
คงอยู่สืบไป 
3.เพ่ือให้นักเรียนได้
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจอนุรักษ์ใน
วัฒนธรรมการแสดง 
นาฏศิลป์ไทย 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และสามารถ
น าไปเผยแพร่ให้แก่
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป 

มฐ.ที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่9.6 
มฐ.ที่ 14 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 
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5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.2แนวทางพัฒนาส่งเสริมการรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการอบรม
นักวิจัยรุ่นเยาว์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้พ้ืนฐานด้าน
การวิจัย 
2. นักเรียนลุ่ม
เป้าหมายสามารถ 
เขียนปัญหาและเค้า
โครงการวิจัย 
 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
ล าพะยาประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานการท าวิจัย 
2.นักเรียนเขียน
ปัญหาและเค้า
โครงการวิจัยคนละ 1 
เรื่อง 

มฐ.ที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

มฐ.ที่ 11 
ตัวบ่งชี้ที่11.1 

 

 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.3 แนวทางพัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการภาษาพา
เพลิน 
   - กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมภาษา
มลายู 

1.เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ความหมายของ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการฟังพูด 
ภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู 
3.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมี
ความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู 
4.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักแสวงหา 
ความรู้เพื่อเป็นฐาน
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

ครู นักเรียน
และบุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยา
ประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู 
2.นักเรียนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษามลายูเป็น
พ้ืนฐานในการ 
สนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.นักเรียนมีความ
พร้อมด้านภาษา
อาเซียนสามารถ
พัฒนาตนเองที่น าไปสู่ 
การพ่ึงตนเองและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

มฐ.ที่ 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 

10.2 – 10.4 
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5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.4 แนวทางพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการส่งเสริม
อาชีพแพทย์แผน
ไทย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นและ
ศึกษาค้นคว้าทาง 
แพทย์แผนไทย 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ประโยชน์และ 
การน าสมุนไพรไทยที่มี
ในท้องถิ่นมาใช้ 
เป็นยาบ ารุงรักษา และ
ดูแลสุขภาพอย่าง
เหมาะสม 
3.ส่งเสริมการปลูกและ
การขยายพันธุ์ 
สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 

ครู นักเรียน
และบุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยา
ประชา 
นุเคราะห์ 

1.นักเรียนมีความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ศึกษาค้นคว้าทาง 
แพทย์แผนไทย 
2.นักเรียนได้เรียนรู้
ประโยชน์และการน า
สมุนไพรไทยที่มีใน 
ท้องถิ่นมาใช้เป็นยา
บ ารุงรักษาและดูแล
สุขภาพอย่างเหมาะสม 
3.ส่งเสริมการปลูกและ
การขยายพันธุ์สมุนไพร
ที่มีในท้องถิ่น 

มฐ.ที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 

6.1 – 6.2 
มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 

13.1 – 13.2 
 

 
6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.1 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช้
โรงเรียน 
เป็นฐานในการ
พัฒนา 
ท้องถิ่น (SBMLD) 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความ
คล่องตัว 
ในการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
 

นักเรียนครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา
และประชาชน
ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
ต าบลล าพะยา 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูบุคลากรฯและ
กรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

มฐ.ที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 

4.1 – 4.5 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

 - กิจกรรมประชุม 
อบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

2.เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามา
มีบทบาทในการ 
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งใน 
ระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 2.ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูบุคลากรฯและ
กรรมการสถาน 
ศึกษาได้รับการพัฒนา 
3.โรงเรียนจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งในระบบ
นอกระบบ และการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 
6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.2แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการคืนสู้เหย้า
ชาว ลป. 

1.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า 
ในการจัดการศึกษา 
2.เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมืออันดีระหว่าง
ศิษย์เก่าและโรงเรียน 
3.เพ่ือเข้าถึงสินทรัพย์
ทางปัญญาและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ที่มี
อยู่ในชุมชน 

ศิษย์เก่าของ 
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ
จ านวน39 รุ่น 

1.ได้รับความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า 
ในการจัดการศึกษา 
2.เกดิความร่วมมืออันดี
ระหว่างศิษย์เก่าและ
โรงเรียน 
3.สามารถเข้าถึง
สินทรัพย์ทาง 
ปัญญาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน 

มฐ.ที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 

4.1 – 4.5 
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6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.2แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1 โครงการตลาดนัด
วิชาการเพ่ือการ
แนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนชั้น  
ป.6 ของโรงเรียนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงและชุมชน
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน 
เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเรียนต่อใน
ระดับชั้น ม. 1 
2. เพ่ือแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนฯ 

นักเรียน
โรงเรียนล าพะ
ยาฯ และ
นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงและ
ชุมชน จ านวน 
300 คน 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนล า
พะยาฯ ร้อยละ 70 
2. โรงเรียนได้
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษา 

มฐ.ที่ 16  
ตัวบ่งชี้ที่  

16.1-16.4 

2. โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมแนะ
แนวที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ 
2.เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจและมี
จิตส านึกในการเป็นนร.
โรงเรียนล าพะยาประชา
นุเคราะห์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
แนวทางปฏิบัติตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
โรงเรียนหลังจบ
การศึกษา 
 

นักเรียน
ระดับชั้น ม.3 
และ ม.6  

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการปัจฉิมนิเทศมี
ความรัก ความ
ภาคภูมิใจและจิตส านึก
ในการเป็นนักเรียนของ
โรงเรียน จนบรรลุ
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา จุดเน้นของ
โรงเรียน 

มฐ.ที่ 9  
ตัวบ่งชี้ที่  
9.1-9.4 
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7) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
 7.2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการก่อสร้าง
เรือนเพาะช าและ
ห้องเก็บเครื่องมือ
ทางเกษตร 

1. เพ่ือส่งเสริมการ
เพาะพันธุ์กล้าไม้ 
2. เพ่ือขยายพันธุ์กล้า
ไม้ให้เพียงพอแก่
ความต้องการ 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการขยายพันธุ์พืช 
4. เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ไม้นาๆ
ชนิด 
5.เพ่ือเก็บพันธุ์กล้าไม้
ให้มีความปลอดภัย 

โรงเรียนมีเรือน
เพาะช าและห้อง
เก็บเครื่องมือ
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร 
จ านวน 1 หลัง 

1.นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การเพาะช าและ
ขยายพันธุ์พืชตาม
หลักวิชาการ 
2.โรงเรียนมีพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับในการ
พัฒนาภูมิทัศน์
โรงเรียนได้ 
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการขยายพันธุ์พืช 

มฐ.ที ่3  
ตัวบ่งชี้ที่  
3.1-3.3 

2.  โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา 

1.เพ่ือให้นักเรียนและ
ชุมชนสามารถใช้ 
สนามในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนและเยาวชน
ใน 
ท้องถิ่นได้ใช้สนามใน
การแข่งขันกีฬา 
ประเภทต่างๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือ 
สุขภาพชีวิตที่ดี 
4.เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬาต้านยาเสพติด 
5.เพ่ือใช้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการสร้าง 
มวลชนสัมพันธ์ สร้าง
สันติสุขในพ้ืนที่ 
  

ปรับปรุงสนาม  
กีฬา จ านวน 
1 สนาม 

1.นักเรียนและชุมชน
สามารถใช้ 
สนามในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้ 
2.นักเรียนและ
เยาวชนในท้อง 
ถิ่นได้ใช้สนามในการ
แข่งขันกีฬา 
ประเภทต่างๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.มีสถานที่ออกก าลัง
กายเพ่ือ 
สุขภาพชีวิตที่ดี 
4.สามารถจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  
ในการสร้างมวลชน
สัมพันธ์  
สร้างสันติสุขในพื้นที่ 
สร้างสันติสุขในพื้นที่ 

มฐ.ที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่  
3.1-3.3 
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7) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
 7.2แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
บริหารจัดการ  

1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียน 
การสอนและการ
บริหารจัดการในการ 
พัฒนาโรงเรียน  
2.เพ่ือให้นักเรียน  ครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษามีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศสามารถสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือการ 
พัฒนาการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ 
3.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตที่
สามารถพัฒนาการ
จัดการ 
เรียนการสอนระบบ
สารสนเทศทางการ 
ศึกษาและการบริหาร
จัดการได้อย่างเต็ม 
ศักยภาพ 
4.เพ่ือให้โรงเรียน
จัดหาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพ่ือการเรียน
การสอนและการ 
บริหารจัดการ 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน 
ล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.โรงเรียนมี
เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพียงพอ
ต่อความต้อง 
การในการเรียนการ
สอนและการบริหาร
จัดการในการพัฒนา 
โรงเรียน 
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษามีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ 
3.โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถน าไปพัฒนา 
การจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง
การศึกษาและการ
บริหารจัดการได้อย่าง 
เต็มศักยภาพ 

มฐ.ที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่  

3.4 
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7) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
 7.3  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการใช้และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพ

ภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 

1. โครงการประเมิน
และพัฒนา
บุคลากรโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 
2.เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
3.เพ่ือให้องค์กร
บริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน 
3.องค์กรบริหาร
จัดการโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

มฐ.ที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 - 4.2  

2. โครงการจัดระบบ
ควบคุมภายใน 

1.เพ่ือด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 
ส านักงานตรวจ 
2.เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหาร 
จัดการในโรงเรียน 
3.เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าในการบริหาร 
จัดการงบประมาณ 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนล าพะยา 
ประชานุเคราะห์ 

1.ด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานตรวจ 
2.พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
จัดการในโรงเรียน 
3.ให้เกิดความคุ้มค่า
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

มฐ.ที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่  
4.2 - 4.2  
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการตลาดนัด
วิชาการเพ่ือการ
แนะแนว 

1. เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนชั้น  
ป.6 ของ
โรงเรียนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง
และชุมชนเข้า
เยี่ยมชม
โรงเรียน เพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจเรียน
ต่อในระดับชั้น 
ม. 1 
2. เพ่ือแนะ
แนวและ
ประชาสัมพันธ์
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนฯ 

1. นักเรียนชั้น 
ป.6 ในเขต
บริการได้
ทราบถึงระบบ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนและ
ตัดสินใจเข้า
เรียนต่อใน
ระดับชั้น ม.1 
2. เป็นการ
ประชาสัมพันธ์
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนให้แก่
ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

นักเรียน
โรงเรียนล าพะ
ยาฯ และ
นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงและ
ชุมชน จ านวน 
300 คน 

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อที่
โรงเรียนล าพะ
ยาฯร้อยละ 60 
2. โรงเรียนได้
ประชาสัมพันธ์
การจัด
การศึกษา 

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งเป็นผลดี
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 

2. โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและ
ระดับประเทศ 

1.เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพ
ทางด้าน
ความรู้
ความสามารถ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

1. นักเรียนได้
แสดง
ความสามารถ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. นักเรียน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

ร้อยละ 70 
ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถ
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและให้
ผู้เรียนรู้จักกล้า
แสดงออกซ่ึงเป็น
ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. เพ่ือน า
หลักสูตร
แกนกลางมา
ปรับใช้กับ
หลักสูตร
ท้องถิ่นได้
อย่าง
สอดคล้อง 
3. เพ่ือให้
ชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมใน
การจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ครูสามารถ
พัฒนา
หลักสูตรและ
ปรับ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. ครูมีการ 
บูรณาการ
หลักสูตร
แกนกลางกับ
หลักสูตร
ท้องถิ่นได้
อย่าง
สอดคล้อง  

ครู นักเรียน
และบุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ 

1. ครูร้อยละ 
100 ได้
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
2. นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ได้มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาท าให้
โรงเรียนมีการ
พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นซึ่งเป็นผลดี
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 

4. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน 

1. เพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ
และปรับ
กระบวนการ
ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
2. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มี
ศักยภาพใน
การเรียนการ
สอนและ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
ให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนมี
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ
และ
กระบวนการ
เรียนการสอน
ทีส่อดคล้อง
กับหลักสูตร 
2. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาในด้าน
ศักยภาพใน
การเรียนการ
สอนเพ่ือ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 

ข้าราชการครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ 

1. ครูร้อยละ 
80 มีการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพ
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
หลักสูตร 
2. ร้อยละ 70
ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

เป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนของผู้สอน
และปรับใช้กับ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นซึ่งเป็นผลดี
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

5.  โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

1. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ความประพฤติ
ที่ดีตาม
ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
หลักสูตร 
2. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกความ
เป็นคนดีมี
คุณธรรม มี
ระเบียบวินัย 
ปฏิบัติและยึด
มั่นตามหลัก
ศาสนาที่ตน
นับถือ 
3. เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
นักเรียนให้
เป็นคนดี มี
คุณธรรมตาม
ความต้องการ
ของสังคม 

1. นักเรียนมี
พฤติกรรม
แสดงออก
ทางด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของหลักสูตร  
2. นักเรียน
สามารถน า
ความรู้
ทางด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้
ในการด าเนิน
ชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
3. นักเรียนมี
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้
เป็นคนดี มี
คุณภาพตาม
ความต้องการ
ชองสังคม 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  
ทุกคน 

นักเรียนร้อย
ละ 90 ได้รับ
การส่งเสริม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนได้รับความรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ร้อยละ 
100 ส่งผลให้
นักเรียนมีความ
ประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัยและ
บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์
ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
6. โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
1. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
2. เพ่ือให้
นักเรียนรู้จัก
รักษาสิทธิของ
ตนเองและ
หน้าที่พึงมี พึง
ปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจ
หลักการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
 

1. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. นักเรียน
รู้จักสิทธิของ
ตนเองและ
หน้าที่ที่พึงมี 
พึงปฏิบัติ 
3. นักเรียน
เข้าใจใน
หลักการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 98 
ได้รับความรู้
เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย  

นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จัก
หน้าที่ที่พึงมีพึง
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลดี
ต่อผู้เรียนเป็นอย่าง
ยิ่งและควรส่งเสริม
ให้จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 

7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือ 
และเนตรนารี 

1. เพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้
ความรู้จาก
การเข้าร่วม
กิจกรรม
ลูกเสือ – 
เนตรนารี มา
พัฒนาจิตใจ 
และพัฒนา
ตนเอง  
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้
ความรู้ถูกต้อง
ตาม พรบ.
การศึกษา
แห่งชาติ 

1. นักเรียน
ได้รับการฝึก
และการเรียนรู้
กิจกรรม
ลูกเสือ- เนตร
นารี  
2. นักเรียน
รู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง
ร่วมกับผู้อ่ืน  
3. นักเรียน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ 
มาประยุกต์ใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 98 
ได้รับความรู้
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ – 
เนตรนารี เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

นักเรียนได้รับความรู้
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
8. โครงการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิ
ปัญญาอันดี
งามของ
ท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้
ผู้เรียน รัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหาษัต
ริย์และภูมิใจ
ในเอกลักษ์
ของชาติ รวม
ทังรักษา
วัฒนธรรม
เพณีและวัน
ส าคัญของ
ชาติ ศาสนา
ให้คงอยู่ 

1. นักเรียนมี
ความตระหนัก
และมีจิตส านึก
ในการรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
และภูมิใจในเอ
กลักษ์ของชาติ 
รวมทั้งรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
ส าคัญของชาติ
ศาสนาให้คงอยู่  
 
 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 98 มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี มี
ความรักชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
 

นักเรียนมีความ
ตระหนักและมี
จิตส านึกในการรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
และภูมิใจใน  เอก
ลักษ์ของชาติ 
รวมทั้งรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี 
ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
9. โครงการส่งเสริม

สวัสดิการนักเรียน 
1. เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความพร้อม
ของนักเรียน
ในการจัดหา
อาหาร
กลางวัน 
เครื่องแบบ
ลูกเสือ – 
เนตรนารี ชุด
พละ  
2. เพ่ือ
บรรเทาความ
เดือดร้อน
ด้านเศรษฐกิจ
ของ
ผู้ปกครอง 
3. เพ่ือจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย่าง
มีคุณภาพ
ทั่วถึงและไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

1. นักเรียนมี
ความพร้อมใน
เรื่องอาหาร
กลางวัน 
เครื่องแบบ
ลูกเสือ – เนตร
นารีและชุดพละ 
2. บรรเทา
ความเดือดร้อน
ด้านเศรษฐกิจ
ของผู้ปกครอง 
3. สถานศึกษา
มีการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง
และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 100 มี
สวัสดิการและมี
ความพร้อมใน
เรื่องของอาหาร
กลางวัน 
เครื่องแบบ
ลูกเสือ – เนตร
นารี   
 

นักเรียนได้รับ
สวัสดิการในเรื่อง
ของอาหารกลางวัน 
เครื่องแบบลูกเสือ – 
เนตรนารี  ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

10. โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1. เพ่ือ
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
โรคเอดส์ใน
สถานศึกษา  
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในโทษ
ของยาเสพ
ติด และให้
โรงเรียน
ปราศจาก
จากปัญหายา
เสพติด 
3. เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่าง
โรงเรียน 
ผู้ปกครอง
และชุมชนใน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาจากยา
เสพติด 

1. นักเรียน
ร่วมกันรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด และโรค
เอดส์ 
2. นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องยา
เสพติดให้โทษ 
ไม่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด 
3. สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ร่วมมือ
กันเพ่ือรณรงค์
ต่อต้านยาเพส
ติด 
 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 98 มี
ความรู้และ
เข้าใจในเรื่อง
ของการป้องกัน
ยาเสพติด และ
ไม่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด 
 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และเข้าใจใน
เรื่องของการ
ป้องกันยาเสพติด 
และไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด  ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

11. โครงการส่งเสริม
กีฬานักเรียน 

1. เพ่ือ
ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 
2. เพ่ือ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
ให้กับผู้เรียน  
3. เพ่ือให้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ห่างไกลจาก
ยาเสพติดทั้ง
ปวง 

1. นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง  
2. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และห่างไกล
จากยาเสพติด
ทั้งปวง 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 90 มี
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
กีฬา และมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์ 
แข็งแรง  
 

นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมทางด้าน
กีฬา รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์  ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 

12. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพ่ือ
ปลูกฝังให้
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน
ทราบถึง
วิธีการดูแล
สุขภาพ 
2. เพ่ือให้น า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนรู้และ
เข้าใจในวิธีการ
ดูแลสุขภาพ 
ร่างกายและ
อารมณ์ของ
ตนเอง 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
ครู และ
บุคลากรมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 
และมีภาวะ
โภชนาการที่ดี 

นักเรียน ครู และ
บุคลากร ได้รับการ
ส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และ
มีภาวะโภชนาการที่
ดีซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

13. โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ  

1. เพ่ือให้ครู
และบุคลากร
มีการจัดเก็บ
ข้อมูล
สารสนเทศ
อย่างเป็น
ระบบ  
2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ครูและ
บุคลากรมี
ข้อมูล
สารสนเทศที่
เป็นระบบและ
สามารถสืบค้น
ได้ง่าย  
2. ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
และเป็น
ปัจจุบัน 

ครู และ
บุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 90 มี
ไดร้ะบบการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูและบุคลากรมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึง
เป็นผลดีต่อระบบ
การบริหาร
การศึกษาเป็นอย่าง
ยิ่งและควรส่งเสริม
ให้จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 

14. โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

1. เพ่ือให้ครู
และนักเรียน
ได้ใช้
เทคโนโลยี
ด้าน
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต
ได้อย่าง
เพียงพอตาม
ความต้องการ 
2. เพ่ือ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลในการ
เพ่ิมโอกาส
ทาง
การศึกษา  
3. เพ่ือ
การศึกษา
ค้นคว้าของ
นักเรียนและ
คร ู

1. นักเรียน 
และครูได้ใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต
อย่างเพียงพอ 
ตามความ
ต้องการ 
2. โรงเรียนมี
กิจกรรมที่
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลในการ
เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา 
3. นักเรียน 
และครูมี
ทางเลือกใน
การศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ครู และ
บุคลากร
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 90 มี
ได้ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต
อย่างเพียงพอ 
ตามความ
ต้องการ 
 
 

ครูและบุคลากรมี
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตใช้อย่าง
เพียงพอ 
ตามความต้องการ 
ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ระบบการบริหาร
การศึกษาเป็นอย่าง
ยิ่งและควรส่งเสริม
ให้จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

15. โครงการ
โลกสีเขียว  

1. เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้นักเรียน
และชุมชน รักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

1. นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2. นักเรียนมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรู้จักห่วงแหน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

นักเรียน 
ร้อยละ 90 มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและรู้จักห่วง
แหน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

นักเรียนมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและรู้จักห่วงแหน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ซ่ึง
เป็นผลดีต่อผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 

16. โครงการ
โรงเรียน  
5 ส 

1. เพ่ือให้โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม
และเป็นแบบอย่าง
แก่ชุมชน 
2. เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีให้แก่
ผู้เรียน  

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระเบียบเรียบร้อย 
และเป็นแบบอย่าง
แก่ชุมชน 
2. นักเรียนได้รับ
การปลูกฝังค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดี 

นักเรียน 
โรงเรียน  
ล าพะยาฯ 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระเบียบ
เรียบร้อย และ
เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชน 
2. นักเรียน 
ร้อยละ 90 มี
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดี  

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระเบียบเรียบร้อย 
และเป็นแบบอย่าง
แก่ชุมชมและ 
นักเรียน มีค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดี ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

17. โครงการ
พัฒนา
แหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียน  

1. เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
2. เพ่ือปลูก
จิตส านึกและรัก
และหวงแหน
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติภายใน
สถานศึกษาให้
สวยงาม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียน
ได้รับความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้โรงเรียน
มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและฝึก
ให้นักเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่อนักเรียน 
2. นักเรียนมี
จิตส านึกและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ 
3. นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนล าพะยา
ฯห์มีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลายและ
นักเรียนรู้จักใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

โรงเรียน 
ครู 
นักเรียน
และ
บุคลากร
ในโรงเรียน 
ล าพะยาฯ 
ทุกคน 
 

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่อนักเรียนและ 
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนล าพะยา
ฯห์มีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
รกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่อนักเรียนซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

18. โครงการ
พัฒนา
ห้องสมุด
โรงเรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
ล าพะยาฯให้
เหมาะสมกับเป็น
แหล่งเรียนรู้สืบค้น
และศึกษาค้นคว้า 
2. เพ่ือพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อ
การศึกษาค้นคว้า
ในห้องสมุด 
 

1. ห้องสมุด
โรงเรียนล าพะยาฯ 
เป็นแหล่งเรียนรู้
และสถานที่สืบค้น
และศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ที่
เหมาะสม 
2. ห้องสมุด
โรงเรียนล าพะยาฯ 
มีสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
นวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

ห้องสมุด
โรงเรียน
ล าพะยา
ประชานุ
เคราะห์ 

ห้องสมุดโรงเรียน
ล าพะยาฯ เป็น
แหล่งเรียนรู้และ
สถานที่สืบค้นและ
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ที่
เหมาะสม 
 

ห้องสมุดโรงเรียน
ล าพะยาฯ เป็น
แหล่งเรียนรู้และ
สถานที่สืบค้นและ
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ที่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 

19.  โครงการ
พัฒนาสวน
พฤกษศาส
ตร์เพื่อการ
เรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
สามารถให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และอนุรักษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่นและ
พืชหายาก 
3. เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ 
ให้แก่นักเรียน 

1. นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์พืช
ท้องถิ่นและพืชหา
ยาก 
3. นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ 

นักเรียน  
และ
โรงเรียน
ล าพะยาฯ 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถศึกษา
และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ 
 

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถศึกษาและ
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่งและควร
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

20. โครงการ
ฝึกอาชีพ
แม่บ้าน 
 

1. เพ่ือพัฒนา
ทักษะฝีมือการท า
ผ้ามัดย้อมและ
สร้างอาชีพให้แก่
นักเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความ
รัก ความสามัคคี
และความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
 

1. นักเรียนและ
ชุมชนได้ฝึกทักษะ
ฝีมือด้านการท าผ้า
มัดย้อมและได้สร้าง
อาชีพในชุมชน 
2. โรงเรียนและ
ชุมชนมีความรัก 
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี 

นักเรียน
โรงเรียน
ล าพะยาฯ
และชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 
80 ได้ฝึกทักษะ
ฝีมือด้านการท า
ผ้ามัดย้อมและมี
ทางเลือกในการ
สร้างอาชีพให้กับ
ชุมชน 
 

นักเรียนได้ฝึก
ทักษะฝีมือด้านการ
ท าผ้ามัดย้อมและมี
ทางเลือกในการ
สร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนซึ่งเป็นผลดี
ต่อผู้เรียนเป็นอย่าง
ยิ่งและควรส่งเสริม
ให้จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 

21. โครงการ
ส่งเสริม
อนุรักษ์
นาฏศิลป์
ไทย 

1. เพ่ือสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
การแสดงนาฏศิลป์
ไทยและประเพณี
ท้องถิ่นของภาคใต้ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยใน
ท้องถิ่นของตน 
3. เพ่ือให้นักเรียน
ได้เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและ
ชุมชน  
 

1. นักเรียนได้สืบ
สานอนุรักษ์
วัฒนธรรมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย
และประเพณี
ท้องถิ่นของภาคใต้ 
2. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยใน
ท้องถิ่นของตน 
3. นักเรียนได้
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและ
ชุมชน 

นักเรียน
โรงเรียน
ล าพะยาฯ
และชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 
80 ได้สืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
การแสดง
นาฏศิลป์ไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น
ของภาคใต้  

นักเรียนได้สืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
การแสดงนาฏศิลป์
ไทยและประเพณี
ท้องถิ่นของภาคใต้
และได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนซึ่งเป็นผลดี
ต่อผู้เรียนเป็นอย่าง
ยิ่งและควรส่งเสริม
ให้จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

22. โครงการ
สัมพันธ์
ชุมชน 
 

1. เพ่ือประสาน
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
2. เพ่ือให้โรงเรียน
และชุมชนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน  
3. เพ่ือน า
ทรัพยากรบุคคล
(ปราชญ์ชุมชน) 
ภายในชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมมือในการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์และ
ร่วมมือกันเป็น
อย่างดี 
2. บุคลากรใน
โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของชุมชน 
3. นักเรียนได้รับ
ความรู้จากปราชญ์
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

นักเรียน 
ครู 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาและ
ชุมชน 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองพึง
พอใจในการร่วม
กิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนและ
ชุมชน 
 

โรงเรียนและชุมชน
มีความสัมพันธ์และ
ร่วมมือกันเป็น
อย่างดี ได้น า
ความรู้จากชุมชน
มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียน
ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 

23. โครงการ
สอนอาชีพ
ระยะสั้น
แก่นักเรียน
และชุมชน 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
ให้ความรู้ในเรื่อง
อาชีพแก่นักเรียน
และชุมชน 
2. เพ่ือให้นักเรียน
และชุมชนได้น า
ความรู้ไปใช้ในการ
สร้างรายได้และใน
การด ารงชีพ 
3. นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

1. นักเรียนและ
ชุมชนได้รับความรู้
เรื่องอาชีพ 
2. นักเรียนและ
ชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปสร้าง
รายได้และเลี้ยงชีพ
ได้ 
3. นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียน 
ครู 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาและ
ชุมชน 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและ
ชุมชนได้รับ
ความรู้เรื่องอาชีพ 
และมีรายได้เสริม
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

นักเรียนและชุมชน
ได้รับความรู้เรื่อง
อาชีพ 
และมีรายได้เสริม
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่งและ
ควรส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

24. โครงการ
ศูนย์การ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือเป็นศูนย์
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนที่ให้
ความรู้ด้าน
การเกษตรที่
หลากหลายอย่าง
ยั่งยืน 
2. เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักวิถีการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. โรงเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ให้ความรู้ด้าน
การเกษตรที่
หลากหลายให้กับ
นักเรียนและชุมชน 
2. นักเรียนรู้จัก
และน าวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

นักเรียน
โรงเรียน 
ล าพะยาฯ  

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนและ
ชุมชนมีศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ให้
ความรู้ด้าน
การเกษตรที่
หลากหลายให้กับ
นักเรียนและ
ชุมชน 

นักเรียนและชุมชน
มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ให้ความรู้ด้าน
การเกษตรที่
หลากหลายให้กับ
นักเรียนและชุมชน
ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
และควรส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว
ต่อไป 
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๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

 3.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมินไดม้าตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย4.50 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
  1. ครูมีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
  2. ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการให้ความรู้และการจัดการเรียนการสอน 
  ให้กับผู้เรียน 
  3. ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  4. ครูมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2.  ครูต้องเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  3. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ      
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ       
สอน 
  4. ครูควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
   

มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
  จัดการศึกษา  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
  1. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่.     
 ดีให้กับครู  

  2. ผู้บริหารปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
 วิชาชีพการบริหารการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ผู้บริหารควรบริหารงานโดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการประเมิน   
 ความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและน าผลการประเมินฯ มาใช้ในการพัฒนางาน 
  2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการและการบริหารจัดการใน 
 สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย   4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น 
1. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ  
2. มีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และความรู้ใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย 
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยให้นักเรียน ครู และชุมชนมีส่วน 

 ร่วมและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียวและแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน  
 ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร และวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
  2. สถานศึกษาควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ 
 จัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย   4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

1. จัดระบบสารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. มีการประสานงานกับชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมขน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 และต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ 

 จัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
3. สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. สถานศึกษาจัดให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร 

  3.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปใน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเลือกได้ตามความสนใจและความถนัด 

3. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาแล้วสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
 ส าคัญและตรงตามความสนใจของผู้เรียนและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. ครูควรมีการบันทึกรายงานผลหลังการจัดการเรียนรู้ การรายงาน และการส่งต่อ 
 ข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

  3. สถานศึกษาควรจัดให้ครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผล 
 ไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4. สถานศึกษาควรส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ติดตามผล และ 
 ใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  5. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจของ 
 ผู้เรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
  6. สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนให้ 
 หลากหลายเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  7. ครูควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีบทบาทในการท ากิจกรรมด้วยตัวเองมากยิ่งข้ึน 

 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
 สถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในด้านอาชีพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ชุมชนเข้า 
 มามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ 
 หลากหลายและเชื่อมโยงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ 
 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  3. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจาก 
 หน่วยงานต้นสังกัด  
  4. สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานต่อ 
 หน่วยงานต้นสังกัด 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรมีการติดตามการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพ 
 การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  2. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกมาตรฐานไปพัฒนาการ 
 บริหารการจัดการศึกษาโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
  3. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการใน 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
 การศึกษา  
  2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี ชัดเจน 
  3. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 จาก สมศ. และมีการประกันคุณภายภายในอย่างเป็นระบบ  
  4. สถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
 รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมใน 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  2. สถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก 
 เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินระดับสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายและมีการติดตามการด าเนินงาน พัฒนาและ 
 ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1.  สถานศึกษามีการบันทึกสถิติการมาเรียนของผู้เรียน และเวลาการเข้าเรียนในแต่ละ 
 รายวิชาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
  2.  สถานศึกษาได้จัดให้ผู้สอนประเมินผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง 
 นักเรียนในเรื่องของมารยาทและความสุภาพเรียบร้อยในทุกรายวิชา  
  3.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะ กิจกรรมที่ 
 ร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
  4.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบอบ 
 ประชาธิปไตยและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรมีส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและบูรณาการเรื่องการ 
 ประหยัด การใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าในการกิจกรรมการเรียนรู้ในทุก 
 กลุ่มสาระ 
  2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
 ให้เหมาะสมกับวัย 
  3. สถานศึกษาควรติดตามประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและกรม 
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. สถานศึกษามีการจัดห้องอาเซียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับ 
 ประชาคมอาเซียน  
  3. สถานศึกษาได้บรรจุวิชาอาเซียนในโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นได้ 
 ศึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับอาเซียนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์ 
 การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านอาเซียนอย่างหลากหลาย 
  2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการเพ่ือยกระดับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
  3. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับอาเซียน 
  4. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกโดยสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  
 การเขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
  
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี 
 ต่ออาชีพสุจริต 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
กระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม เช่น การท านาข้าว  การเลี้ยงด้วงสาคู หรือการปลูกพืชผัก   
สวนครัว  

  2. ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากการท างานเป็นกลุ่มและขจัด 
 ปัญหาความขัดแย้งในการท างานได้   
  3. ผู้สอนปลูกฝังเจตคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการประกอบอาชีพสุจรติให้กับ 
 ผู้เรียน  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน  
 ละเอียดรอบคอบในการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขในทุกกลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้ 
  2. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนางานที่ท าร่วมกับผู้อื่นและภาคภูมิใจในผลงาน 
 ของตนเอง 
  3. ผู้สอนควรเน้นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย   4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

  1. สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ 
 กระบวนการในการคิดและด าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง    
 วิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
  2. สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินผู้เรียนในด้าน 
 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะของผู้เรียนในระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6  

 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป 
 เป็นความคิดรวบยอดให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  
  2. ผู้สอนควรปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้จักการประเมินตนเอง เลือกแนวทางตัดสินใจ รู้จัก 
 คาดการณ์ และก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนการหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
  3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตนตาม 
 กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับในสถานศึกษาและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. ผู้สอนได้สอดแทรกวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้ เช่น การท ารายงานหรือการน าเสนอโครงงานโดยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง 
 เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากอินเทอร์เน็ต 
  2. สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมให้มีรายวิชาที่น าหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มากข้ึน  
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  2. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือจัดหาหนังสือที่สอดคล้องกับ 
 ความสนใจของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างการอ่านอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 
 ผู้เรียนเป็นนักคิด นักอ่านและหาค าตอบได้ด้วยตนเอง  
  3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
 น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีให้แก่ 
 ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมกีฬา  โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
  2. สถานศึกษามีกิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันยาเสพติด การรู้ถึง 
 โทษและวิธีการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด อบายมุข และสิ่งให้โทษ เช่น โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
 ยาเสพติด 
  3. สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ือพัฒนาสุข 
 นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสุนทรียภาพที่ดีเหมาะสมกับวัย 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ 
 ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการอย่างต่อเนื่อง  
  2. สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนผู้เรียนที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 และกีฬาให้ได้แสดงความสามารถและฝึกฝนตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาควรสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และศิลปะอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1.สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ใน 
 การบริหารการจัดการศึกษา ตามบริบทที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ 
 หน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจน 
  2. สถานศึกษาได้ให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมก าหนด 
 แผนปฏิบัติงานในการบริหารการจัดการศึกษาและการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน 
 ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 73 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง   
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการควบคุมก ากับติดตามผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ 
 ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  3. สถานศึกษาควรมีการก าหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  4. สถานศึกษาควรปรับปรุงการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบให้จัดส่งตาม 
 ระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือน าผลการรายงานผลการปฏิบัติงานไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาในปีถัดไป 
 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย    4.50 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 และอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
  2. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน 
 ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามบริบทและความต้องการ 
  3. สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ 
 ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตาม 
 แผนงาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนมาใช้เป็น 
 ข้อมูลในการก าหนดแผนการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชน 
 ทราบอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 74 

4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท า
ขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที ่6  
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) จึงออกแบบ
เครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการแกป้ัญหา 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ. ยะลา ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  17  คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 13  คน รวม
จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 30  คน โดยจัดการประเมินในวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 15 5.74 57.40 5.59 55.90 5.71 57.10 7.76 77.60 4.35 43.50 28.88 57.76 

                     
รวม   5.74 57.40 5.59 55.90 5.71 57.10 7.76 77.60 4.35 43.50 28.88 57.76 

คะแนนเฉลี่ย   5.74 5.59 5.71 7.76 4.35 28.88 
ร้อยละเฉลี่ย  57.40 55.90 57.10 77.60 43.50 57.76 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.34  คิดเป็นร้อยละ 53.40 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.59  คิดเป็นร้อยละ 55.90 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.71  คิดเป็นร้อยละ 57.10 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.76  คิดเป็นร้อยละ 77.60 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.35  คิดเป็นร้อยละ 53.50 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 28.88 คิดเป็นร้อยละ  57.76 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับปรุงในด้านการส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการการคิดและการแก้ปัญหา อีกทั้งควร
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่นอกเหนือจากความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น 
   
แนวทางการพัฒนา 
 ปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้กิจกรรมการสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึก
คิดและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานใหม้ากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดสอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาในทุกรายวิชา ตลอดจนการน าเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 13 5.92 59.20 5.00 50.00 4.77 47.70 6.77 67.70 6.38 63.80 28.85 57.77 

              
รวม  5.92 59.20 5.00 50.00 4.77 47.70 6.77 67.70 6.38 63.80 28.85 57.77 

คะแนนเฉลี่ย  5.92 5.00 4.77 6.77 6.38 28.85 
ร้อยละเฉลี่ย  59.20 50.00 47.70 67.70 63.80 57.77 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.92  คิดเป็นร้อยละ 59.20 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ 47.70 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.77  คิดเป็นร้อยละ 67.70 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.38  คิดเป็นร้อยละ 63.80 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 28.85  คิดเป็นร้อยละ  57.77 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับปรุงและส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา  สมรรถนะความสามารถในการคิด 
และสมรรถนะด้านการสื่อสาร  
แนวทางการพัฒนา 
 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ส่งเสริมกิจการการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียนด้านการรู้จักคิดและ
การแก้ปัญหาให้มากยิ่งขึ้น เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา
เพ่ือให้ผู้เรียนไดแ้สดงออกและสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน 
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑. ภาษาไทย 79 42.22 14.29 16.67 45.83 12.50 69.23 33.46 
๒. คณิตศาสตร์ 79 8.06 3.13 3.33 0 6.25 38.46 9.87 
๓. วิทยาศาสตร์ 79 0 10.71 20.00 11.81 25.00 0 11.25 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 79 45.00 16.96 16.67 100 25.00 73.08 46.12 

4.1 ประวัติศาสตร์ 79 27.50 6.70 23.33 5.56 31.25 0 15.72 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 79 47.78 76.79 63.33 94.44 100 84.62 77.83 
6 ศิลปะ1 (ทัศนศิลป์)  79 58.06 44.64 43.33 47.22 56.25 61.54 51.84 
7 ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป)์ 49 65.00 93.30 0       52.77 
8 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 79 25.00 9.38 20.00 24.31 37.50 46.15 27.06 
9 ภาษาต่างประเทศ 79 26.39 7.14 36.67 11.81 43.75 57.69 30.57 
10 พระพุทธศาสนา 79 48.06 20.54 30.00 22.22 37.50 76.92 39.21 
11 หน้าท่ีพลเมือง 79 41.39 37.50 30.00 100 100 96.15 67.51 
12 พืชผักสวนครัว 49 34.72 20.09 23.33       26.05 
13 ภาษาไทย (ส1) 30       34.72 18.75 30.77 28.08 
14 ภาษาไทย (ส2) 30       5.56 43.75 65.38 38.23 
15 ภูมิศาสตร์ 30       0 37.50 73.08 36.86 
16 ฟุตบอล 30       93.75 81.25 88.46 87.82 
17 นาฏศิลป์พื้นเมือง 30       100 100 100 100.00 
18 ภาษาอังกฤษ (ส) 30       53.47 12.50 42.31 36.09 
19 อาหารเพื่ออาชีพ 30       18.75 43.75 34.62 16.19 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชัน้ 241.79 36.09 27.78 25.13 42.75 45.14 64.90  

 
 4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน
เฉลี่ยรวม 

(ปีปัจจุบัน) 
ปี 2559 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ปี 
ปี 2558 

ผลต่าง
คะแนน 2 ปี 
การศึกษา 

ภาษาไทย 
 

สังคมศกึษา 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

คณติศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร ์
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 35.93 40.40 26.53 19.84 28.80 30.30 31.78 -1.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 37.73 27.46 19.33 18.46 24.46 25.48 27.77 -2.29 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 77 

 4.5   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 3 16.67 6 33.33 9 50.00 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 18 10 41.67 2 8.33 7 29.17 5 20.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 16 2 13.33 8 53.33 4 26.67 1 6.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 9 4 26.67 8 53.33 3 20.00 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 8 3 18.75 4 25.00 5 31.25 4 25.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 13 3 21.43 3 24.43 1 7.14 7 50.00 

รวม 84 26 31 29 17 
ร้อยละเฉลี่ย 100 25.49 30.39 28.43 16.67 

  
 
 
 4.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา   2559 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 5 25.00 7 35.00 8 40.00 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 18 11 61.11 5 27.77 2 11.11   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 16 2 12.50 7 43.75 5 31.25 2 12.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 9 6 66..66 3 33.33 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 8 5 62.50 3 37.50 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 13 8 61.53 3 23.07 2 15.38 - - 

รวม 84 37 28 17 2 
ร้อยละเฉลี่ย 100 44.04 33.33 20.23 2.38 

  
4.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา   2559 

ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 20 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 18 13 72.22 5 27.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 16 15 93.75 1 6.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 9 9 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 8 8 100 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 13 13 100 - - 

รวม 84 78 6 
ร้อยละเฉลี่ย 100 92.85 7.14 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา 
ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 
 1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 ด้านผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนและมีการวางแผนตลอดจนการออกบแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ต้องมีการเตรียมสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ ศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพ่ือพัฒนาตามสภาพปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารจะต้องวางแผนการนิเทศ ติดตาม อย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมเติมในส่วนของหลักสูตรเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการประเมินภายในอย่างต่อเนื่อง ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกดิคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 ด้านผู้เรียนต้องมีการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้กระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการท างานของผู้เรียนให้รักการท างานและรักในการที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
ติดตามและประเมินผลด้านการจัดการความรู้และคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

การอบรม พัฒนาและฝึกทักษะด้านระเบียบ วินัย และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะใน
ด้านการใช้ชีวิตและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น ตลอดจนการปลูกฝังวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่
นักเรียนและชุมชน 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามาบูรณา-
การในการจัดกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
   กิจกรรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
 

ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้สืบทอดต่อไป 

5. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง และได้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจ
อย่างเต็มศักยภาพ 

6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    ระดับจังหวัด ระดับภาคและ 
    ระดับประเทศ 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักใช้สมรรถนะทางการคิด การแก้ปัญหาในการเข้าร่วม
กิจกรรม  

7. โครงการพัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน และผ่านการประเมินจากการ
ติดตามตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนโรงเรียนมี
กระบวนการในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 
 
๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

 - นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักปรัชญาของโรงเรียน 
- ครูมีการท างานเป็นทีม ส่งผลให้งานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

จุดอ่อน 
- นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่ า 
- ครูผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย 
- ขาดการวิจัยในชั้นเรียน 

 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 
- ได้รับการส่งเสริมด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
- ชุมชนให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี 
 
 

อุปสรรค 
- นักเรียนในเขตบริการมีจ านวนลดน้อยลง 
- โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชน ไม่จูงใจให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษาต่อในโรงเรียน 
 

 

 
      ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
๒) การส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการนา 
๓) การน้อมน าวิถีชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชน 
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๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑) พัฒนาด้านสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านอาชีพจนผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ 
๓) พัฒนาครูเพ่ือเตรียมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4) ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ สู่ความเป็นมืออาชีพได้ 

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1) ต้องการวิทยากรด้านกีฬาและดนตรี 
 2) ต้องการวิทยากรด้านอาชีพ เช่น ช่างเชื่อม ช่างยนต์ เป็นต้น 
 3) ต้องการอัตราก าลังครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 4) ต้องการสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
๑. นางสาวณชัชา   ฮะลิพงษ์ ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
๒. นางสีตีมารีแย   จงรง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคร ู

    
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางมยุรี แววภักดี ต าแหน่ง  ครู คศ2 รักษาราชการแทน  
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 

๒. นางพเยาว์ หมอเล็ก  ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
๓. นางสาวณัชชา  ฮะลิพงษ์ ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
๔. นางสาวกฤติกา  ทองงาม ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
๕. นางสาวปาตีเมาะ  บูดี ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
๖. นายจตุพล  ขวัญแสง ต าแหน่ง  ครู คศ 1 
๗. นางสาวไซนับ   ซอ  ต าแหน่ง  ครู คศ 1 
๘. นางสาวกิรณาอินทจันทร์ ต าแหน่ง  ครู คศ 1 
๙. นางภัทรภร    พรหมเต็ม ต าแหน่ง  ครู คศ 1 
๑๐. นางสาวโสภา   มาลัยทอง ต าแหน่ง  ครู คศ 1 
๑๑. นางผาซียะห์   อาบ๊ะ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคร ู
๑๒. นางสาวสีตีมารีแย จารง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคร ู
๑๓. นายลุกมาน   เย็งกาเนะ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู    

 
ผู้จัดท าเอกสาร 
 นางสาวณัชชา ฮะลิพงษ์ ต าแหน่ง  ครู คศ 2 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

................................................................. 
 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อ 
14 และข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขันพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย  โรงเรียนล าพะยาประชานุ
เคราะห์ ได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ได้น า
มาตรฐานการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 
จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   1   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 
 

(นางมยุรี   แววภักดี) 
                 ครู คศ.2 รักษาราชการแทน 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์     
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา มี 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( จ านวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ี) 
 
มาตรฐานที่ 1   ครูมมีีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น 

 ผู้เรียนเป็นส าคัญ (จ านวน 10 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ครมูีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถใน 
  การบริหารจัดการศึกษา(จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้บริหาสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้บริหาร สถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์  

และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้ เ รียน ทรัพยากรสภาพแวดล้อมและบุคลากรประจ าสาย   
  สนับสนุนการสอนที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม        

 การเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม      
  ความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี) 
 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ( จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ 
  ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริม  ก ากับ ดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อ 
  การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี) 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการ        
  จัดกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี 
  ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
 
มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
  การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ( จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 

 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ( จ านวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งช้ี) 
 
มาตรฐานที่ 9   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (จ านวน 5 ตัวบ่งชี)้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  มีความกตัญญูกตเวที 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ 
  ความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 เป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
  เป็นประมุข 
 
มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

 (จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และทักษะอาชีพ 
 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดี 
  ต่ออาชีพสุจริต (จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด  
  รอบคอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
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มาตรฐานที่ 12  ผู้ เ รี ยน มีความสามารถ ในการคิ ด  และอยู่ ร่ วมกั น ในสั งคมได้ อย่ า ง มีความสุ ข  
  (จ านวน  2 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
  ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (จ านวน  2 ตัวบ่งชี)้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1  ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ   (จ านวน  5 ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ และ 
  ปัญหาทางเพศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4  ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5  ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 
มาตรฐานที่ 15สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น   (จ านวน  2 ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏ 
  เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
  (จ านวน  4 ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  
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ส าเนาคู่ฉบับ – 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
ที่   208   /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 
6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา 48  ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
จากภายนอก  

   เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน   
ล าพะยาประชานุเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 39(1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังต่อไปนี้  
คณะกรรมการอ านวยการและติดตาม ตรวจสอบ เพื่อการผดุงงานประกันคุณภาพ 

1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  ที่ปรึกษา 
1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์   ประธานกรรมการ 
1.3  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
1.4  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      กรรมการ 
1.5  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ      กรรมการ 
1.6  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      กรรมการ 
1.7  หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
    1. ด าเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้ เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 2. อ านวยการในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ วางแผนการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

/3. ประสานงาน... 
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 3. ประสานงาน ก ากับดูแลติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ใน
การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 4. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2.  คณะกรรมการด าเนนิงานการประกันคุณภาพภายใน    
               ประกอบด้วย  บุคลากรโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ทุกคน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามปัจจัย
และมาตรฐาน ดังนี้ 
                  2.1  มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา  ( จ านวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี)้ 
                  มาตรฐานที่ 1  ครูมีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (จ านวน 10 ตัวบ่งชี)้  ผู้รับผิดชอบ  นายจตุพล   ขวัญแสง / นางสาวโสภา  มาลัยทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

    สถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม 
   ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

  มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา (จ านวน 3 ตัวบ่งชี)้ ผู้รับผิดชอบ นางมยุรี  แววภักดี / นายลุกมาน เย็งกาเนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้บริหาสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
   จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้บริหาร สถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มี 
วิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 
    มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรประจ า
สายสนับสนุนการสอนที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี)    
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปาตีเมาะ   บูดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม        

การเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด     
สวยงาม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม      
     ความปลอดภัย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  

          2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี) 
     มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี)   ผู้รับผิดชอบ  นางมยุรี   แววภักดี / นางพเยาว์  หมอเล็ก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 

    มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ( จ านวน 6 ตัวบ่งชี้)  ผู้รับผิดชอบ นางสาไซนับ   ซอ / นางผาซียะห์   อาบ๊ะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ 
บริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริม  ก ากับ ดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา 
   นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี)  ผู้รับผิดชอบ นางพเยาว์  หมอเล็ก / นายจตุพล  ขวัญแสง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย 
   ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

    มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี) ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัชชา  ฮะลิพงษ์ / นายลุกมาน เย็งกาเนะ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตาม 

      มาตรฐานการศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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     มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ( จ านวน 2 ตัวบ่งชี)้  
ผู้รับผิดชอบ  นางสีตีมารีแย   จารง /นางสาวอาซีชะ   เจ๊ะมามะ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
     การศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษา 
        มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   2.3  มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ( จ านวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งช้ี) 
           มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (จ านวน 5 ตัวบ่งชี)้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกฤติกา  ทองงาม / นางสาวโสภา  มาลัยทอง   

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน   
นับถือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  มีความกตัญญูกตเวที 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม 

    และความเป็นไทย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 เป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซีย
(จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี) ผู้รับผิดชอบ  นางพเยาว์  หมอเล็ก / นางสาวภัทรภร  ชูปาน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมือง   
  อาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และ 
  ทักษะอาชีพ 

     มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต (จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี) ผู้รับผิดชอบ  นางสาวโสภา มาลัยทอง / นางสาวอาซีชะ   
เจ๊ะมามะ  
    ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน  
      ละเอียดรอบคอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ  
    ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   ตัวบ่งชี้ที่ 11.3  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
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    มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(จ านวน  2 ตัวบ่งช้ี)  ผู้รับผิดชอบ  นางผาซียะห์   อาบ๊ะ /นางสาวอาซีชะ   เจ๊ะมามะ   
    ตัวบ่งชี้ที่ 12.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
   ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (จ านวน  2 ตัวบ่งชี)้  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภัทรภร  ชูปาน /นางสาวอาซีชะ   เจ๊ะมามะ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 13.1  ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  
   ตัวบ่งชี้ที่ 13.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ (จ านวน  5 
ตัวบ่งชี)้  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกฤติกา  ทองงาม / นางสาวปาตีเมาะ  บูดี  / นางสาวอาซีชะ   เจ๊ะมามะ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
     มาตรฐาน  
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย 
     อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.3  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 14.4  ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.5  ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  (จ านวน  2 
ตัวบ่งช้ี) ผู้รับผิดชอบ  นางมยุรี  แววภักดี / นางสาวภัทรภร  ชูปาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ 
วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชน (จ านวน  4 ตัวบ่งช้ี) ผู้รับผิดชอบ  นายจตุพล  ขวัญแสง / นางสาวโสภา  มาลัยทอง 
 
    ตัวบ่งชี้ที่ 16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคร ู
    ตัวบ่งชี้ที่ 16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  
มีหน้าที่ 
            1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ  
            2. จัดการประชุมเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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            3. จัดท าเครื่องมือและท าการประเมินโดยใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบการประเมิน และกรอกผลการประเมิน ระบุ เอกสาร / หลักฐาน/
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งให้เสนอแนะแนวทางพัฒนา /แก้ไขรายตัวบ่งชี้  จุดเด่น /จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน 
(อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ) รวมทั้งจัดท าแฟ้มรายมาตรฐานให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
 4. ด าเนินการน าข้อมูลไปกรอกในแบบสรุปการประเมินตามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและน าส่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
 5.  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเองประจ าปี  
ประกอบด้วย 

3.1  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์   ประธานกรรมการ 
3.2  นางพเยาว์  หมอเล็ก   ครู คศ.2 กรรมการ 
3.3  นางสาวไซนับ  ซอ   คร ูคศ.1 กรรมการ 
3.4  นางสาวกฤติกา  ทองงาม   ครู คศ.1 กรรมการ 
3.5  นางสาวณัชชา  ฮะลิพงษ์  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
3.6  นางสีตีมารีแย           จารง   ผู้ช่วยครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  
1. ประชุมปรึกษา หารือ วางแผน ด าเนินการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ น าผลการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจทาน ยืนยันความถูกต้อง  
2. จัดท าและเขียนรายงานประเมินตนเองและจัดท ารูปเล่มและการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา น าส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. เขียนรายงานประเมินตนเองและจัดท ารูปเล่มและการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน  

4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
             4. คณะกรรมการจัดท า Power Point และจัดเตรียมห้องประชุม 
  4.1  นางสาวณัชชา  ฮะลิพงษ์ ครู คศ.1 หัวหน้า 
  4.2  นางสาวปาตีเมาะ บูดี  ครู คศ. 1 ผู้ช่วย 
  4.3  นายจตุพล ขวัญแสง ครู คศ. 1 ผู้ช่วย 
  4.4  นางสาวโสภา มาลัยทอง ครู คศ. 1 ผู้ช่วย 
  4.5  นางสาวอาซีชะ       เจ๊ะมามะ             ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วย 
  4.6  นายลุกมาน เย็งกาเนะ ผู้ช่วยคร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
 1.  ก าหนดแผนงาน ด าเนินการ จัดท าการน าเสนอ จัดเตรียมห้องประชุมและวางแฟ้มมาตรฐานหลัก 
แฟ้มอ้างอิง ให้สะดวกง่ายกับการค้นหารวมทั้งจัดท าแฟ้มรายมาตรฐานให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
            2.  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

  ขอให้ครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน 
ด าเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม   พ.ศ. 2559 

 

               (นางมยุรี   แววภักดี) 
          ครู คศ.2 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ระดับสถานศึกษา จ าแนกตามชั้นเรียน 
 

 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
 

 

โรงเรียน ล าพะยาประชานุเคราะห์ สังกัด อบจ.ยะลา 
 

 

ที ่ ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 
 

 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา 
ใช้ทักษะ 

ชีวิต 
ใช้เทคโนโลยี รวม 

 

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

 

 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 15 5.74 57.40
0 

5.59 55.90 5.71 57.10 7.76 77.60 4.35 43.50 58.22 57.36 
 

 

รวม 5.74 57.40
0 

5.59 55.90 5.71 57.10 7.76 77.60 4.35 43.50 58.22 57.36 
 

 

คะแนนเฉลี่ย 5.74 5.59 5.71 7.76 4.35 28.88  

 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

ร้อยละ 57.40 55.90 57.10 77.60 43.50 57.76  

                    

    

ลงชื่อ ...................................................................... 
ผู้รับรองข้อมูล 

     

    

                       ( นางมยุรี   แววภักดี ) 
     

    

ครู คศ.2 รักษาราชการแทน 
     

    

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ระดับสถานศึกษา จ าแนกตามชั้นเรียน 
 

 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
 

 

โรงเรียน ล าพะยาประชานุเคราะห์ สังกัด อบจ.ยะลา 
 

 

ที ่ ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 
 

 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา 
ใช้ทักษะ 

ชีวิต 
ใช้เทคโนโลยี รวม 

 

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

 

 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 13 5.92 59.20 5.00 50.00 4.77 47.70 6.77 67.70 6.38 63.80 28.85 57.77 
 

 

รวม 5.92 59.20 5.00 50.00 4.77 47.70 6.77 67.70 6.38 63.80 28.85 57.77 
 

 

คะแนนเฉลี่ย 5.92 5.00 4.77 6.77 6.38 28.85 
 

 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

ร้อยละ 59.20 50.00 47.70 67.70 63.80 57.77 
 

                    

    

ลงชื่อ ...................................................................... 
ผู้รับรองข้อมูล 

     

    

                       ( นางมยุรี   แววภักดี ) 
     

    

ครู คศ.2 รักษาราชการแทน 
     

    

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  
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รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์  

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น( ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนท่ี 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0  

 ภาษาไทย6 20 7 1 0 2 2 0 0 8 8 40.00 
 คณิตศาสตร6์ 20 1 0 0 1 5 0 0 13 1 5.00 
 วิทยาศาสตร6์ 20 0 0 0 0 1 0 7 12 0 0.00 
สังคมศึกษา6 20 3 2 3 1 7 0 0 4 8 40.00 
 ประวัติศาสตร6์ 20 1 0 0 0 5 0 5 9 1 5.00 
 สุขศึกษาและพละฯ 6 20 0 3 5 3 4 1 0 4 8 40.00 
 ศิลปะ(ทัสน์ศลิป์) 20 9 0 2 0 4 0 2 3 11 55.00 
 ศิลปะ(ดนตร-ีนาฏศิลป์) 20 4 5 7 3 0 0 0 1 16 80.00 
การงานอาชีพฯ 6 20 4 2 4 2 0 3 1 4 10 50.00 
ภาษาอังกฤษ6 20 0 0 5 0 0 1 8 6 5 25.00 
 พระพุทธศาสนา6 20 3 2 2 1 7 0 1 4 7 35.00 
 หน้าท่ีพลเมือง6 20 0 6 5 0 5 0 2 2 11 55.00 
 การเลี้ยงด้วง2 20 0 0 5 3 3 2 3 4 5 25.00 
รวม 260 32 21 38 16 43 7 29 74 91 455.00 

ร้อยละ 100 12.31 8.08 14.62 6.15 16.54 2.69 11.15 28.4
6 

35.00 35.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0  

ภาษาไทย2 18 1 4 3 0 0 0 1 9 8 44.44 
คณิตศาสตร2์ 18 1 1 0 1 2 1 3 9 2 11.11 
วิทยาศาสตร2์ 18 0 0 0 0 1 2 6 9 0 0.00 
สงัคมศึกษา2 18 7 1 1 0 2 1 1 5 9 50.00 
ประวัติศาสตร2์ 18 6 0 3 0 1 0 1 7 9 50.00 
สขุศึกษาและพละฯ 2 18 7 1 2 1 2 1 1 3 10 55.56 
ศิลปะ(ทัศนศลิป์) 18 10 1 0 0 1 1 1 4 11 61.11 
ศิลปะ(ดนตร-ีนาฎศิลป์) 18 5 2 2 4 2 3 0 0 9 50.00 
การงานอาชีพฯ 18 0 0 0 0 1 1 2 14 0 0.00 
ภาษาอังกฤษ 2 18 3 1 1 0 5 2 2 4 5 27.78 
พระพุทธศาสนา 2 18 7 0 4 0 1 0 0 6 11 61.11 
หนา้ที่พลเมือง 2 18 0 0 5 3 7 0 3 0 5 27.78 
พืชผักสวนครัว 2 18 3 3 2 0 0 0 0 10 8 44.44 
รวม 234 50 14 23 9 25 12 21 80 87 483.33 

ร้อยละ 100 21.37 5.98 9.83 3.85 10.68 5.13 8.97 34.19 37.18 37.18 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 
จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนท่ี 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย3 16 0 0 0 1 0 0 2 13 0 0.00 
 คณิตศาสตร์ 3 16 0 0 1 0 0 1 4 10 1 6.25 
วิทยาศาสตร ์3 16 0 0 0 1 4 5 0 6 0 0.00 
 สังคมศึกษา 3 16 1 0 1 0 0 0 8 6 2 12.50 
ประวัติศาสตร์ 3 16 0 0 1 0 1 0 11 3 1 6.25 
สุขศึกษาและพละฯ 16 8 2 2 3 1 0 0 0 12 75.00 
ศิลปะ3(นาฎศิลป์) 16 4 0 0 1 6 1 2 2 4 25.00 
 ดนตร-ีนาฎศิลป ์ 16 8 3 4 1 0 0 0 0 15 93.75 
 การงานอาชีพฯ 3 16 1 0 2 5 2 3 3 0 3 18.75 
ภาษาอังกฤษ3 16 0 0 0 1 2 1 10 2 0 0.00 
 พระพุทธศาสนา 16 1 0 1 0 0 0 14 0 2 12.50 
หน้าท่ีพลเมือง 16 2 0 2 5 2 3 2 0 4 25.00 
 การเพาะเหด็1 16 0 2 1 1 4 2 3 3 3 18.75 

รวม 208 25 7 15 19 22 16 59 45 47 293.75 

ร้อยละ 100 12.02 3.37 7.21 9.13 10.58 7.69 28.37 21.63 22.60 22.60 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน 

นักเรียนท่ี
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0  

ภาษาไทย4 14 1 0 3 1 5 3 1 0 4 28.57 
คณิตศาสตร4์ 14 0 0 0 0 1 0 2 11 0 0.00 
วิทยาศาสตร4์ 14 0 0 3 0 1 3 5 2 3 21.43 
สังคมศึกษา4 14 3 0 0 0 1 0 4 6 3 21.43 
ประวัติศาสตร4์ 14 1 0 0 0 0 0 8 5 1 7.14 
สุขศึกษาและพละฯ 4 14 7 1 3 2 1 0 0 0 11 78.57 
ศิลปะ4(ทัศนศิลป์) 14 5 2 2 1 1 0 2 1 9 64.29 
ดนตร-ีนาฎศิลป ์ 14 4 1 8 1 0 0 0 0 13 92.86 
การงานอาชีพฯ 4 14 0 0 0 0 2 1 2 9 0 0.00 
ภาษาอังกฤษ4 14 0 1 1 4 1 0 5 2 2 14.29 
พระพุทธศาสนา4 14 3 0 1 0 1 0 4 5 4 28.57 
หน้าท่ีพลเมือง4 14 0 0 7 2 5 0 0 0 7 50.00 
การเพาะเห็ด2 14 2 0 1 2 1 0 1 7 3 21.43 

รวม 182 26 5 29 13 20 7 34 48 60 428.57 

ร้อยละ 100 14.29 2.75 15.93 7.14 10.99 3.85 18.68 26.37 32.97 32.97 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 101 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 
จ านวน 

นักเรียนท่ี
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย5 15 1 0 1 2 0 0 6 5 2 13.33 
 คณิตศาสตร5์ 15 0 0 0 0 1 0 6 8 0 0.00 
 วิทยาศาสตร5์ 15 2 1 0 1 2 2 4 3 3 20.00 
 สังคมศึกษา5 15 1 0 0 0 3 0 7 4 1 6.67 
 ประวัติศาสตร5์ 15 0 0 3 0 0 0 10 2 3 20.00 
สุขศึกษาและพละฯ5 15 9 1 0 1 1 0 3 0 10 66.67 
 ศิลปะ5(ดนตรี) 15 0 0 6 0 2 0 4 3 6 40.00 
การงานอาชีพฯ 5 15 5 0 1 0 2 0 5 2 6 40.00 
ภาษาอังกฤษ5 15 5 0 1 0 2 0 5 2 6 40.00 
 พระพุทธศาสนา5 15 1 0 2 9 1 0 2 0 3 20.00 
 หน้าท่ีพลเมือง5 15 4 0 2 0 2 2 5 0 6 40.00 
 การเลี้ยงด้วง1 15 1 1 2 0 3 2 4 2 4 26.67 
รวม 180 29 3 18 13 19 6 61 31 50 333.33 

ร้อยละ 100 16.11 1.67 10.00 7.22 10.56 3.33 33.89 17.22 27.78 27.78 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย6 15 3 0 0 0 1 1 6 4 3 20.00 
คณิตศาสตร6์ 15 0 1 0 1 1 0 4 8 1 6.67 
 วิทยาศาสตร6์ 15 1 1 1 0 2 0 7 3 3 20.00 
 สังคมศึกษา6 15 4 0 0 0 1 0 5 5 4 26.67 
 ประวัติศาสตร6์ 15 3 0 1 0 0 0 9 2 4 26.67 
สุขศึกษาและพละฯ6 15 6 0 3 1 0 0 2 3 9 60.00 
 ศิลปะ6(นาฏศลิป)์ 15 5 0 2 3 4 1 0 0 7 46.67 
 การงานอาชีพฯ 6 15 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0.00 
 ภาษาอังกฤษ6 15 5 0 0 0 2 1 3 4 5 33.33 
 หน้าท่ีพลเมือง6 15 3 0 3 0 8 1 0 0 6 40.00 
 พระพุทธศาสนา6 15 2 0 1 0 1 0 6 5 3 20.00 
การเลีย้งด้วง2 15 2 0 1 0 3 0 3 6 3 20.00 

รวม 180 34 2 12 5 23 4 52 48 48 320.00 

ร้อยละ 100 18.89 1.11 6.67 2.78 12.78 2.22 28.89 26.67 26.67 26.67 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย1 9 3 1 2 0 0 0 1 2 6 66.67 
 คณิตศาสตร1์ 9 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0.00 
 พืน้ฐานเคม ี 9 0 0 1 1 0 4 0 3 1 11.11 
สังคมศึกษา 1 9 6 3 0 0 0 0 0 0 9 100.00 
ประวัติศาสตร์ไทย1 9 0 0 1 0 0 1 4 3 1 11.11 
 สขุศึกษาและพละฯ 1 9 4 1 3 1 0 0 0 0 8 88.89 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 9 3 0 1 0 1 1 1 2 4 44.44 
 การงานอาชีพฯ 1 9 0 1 0 0 3 0 3 2 1 11.11 
ภาษาอังกฤษ1 9 0 0 1 1 5 0 0 2 1 11.11 
วรรณกรรมปัจจุบัน 9 3 0 1 0 0 0 2 3 4 44.44 
ทักษะทางภาษา 9 0 1 0 0 1 1 4 2 1 11.11 
พระพุทธศาสนา1 9 1 0 3 1 4 0 0 0 4 44.44 
การปกครองท้องถิ่นไทย 9 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0.00 
หนา้ที่พลเมือง1 9 3 3 3 0 0 0 0 0 9 100.00 
 ฟุตบอล1 9 4 1 4 0 0 0 0 0 9 100.00 
 นาฎศิลป์พ้ืนเมือง1 9 5 4 0 0 0 0 0 0 9 100.00 
อาหารเพื่ออาชีพ 9 0 0 0 1 2 1 1 4 0 0.00 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 9 3 0 1 2 0 1 0 2 4 44.44 
รวม 162 20 7 13 4 19 9 22 23 71 788.88 

ร้อยละ 72.2 12.35 4.32 8.02 2.47 11.73 5.56 13.58 14.20 43.83 43.83 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน 
ที ่

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย2 8 0 2 0 1 1 0 1 3 2 25.00 
 คณิตศาสตร2์ 8 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0.00 
 พืน้ฐานชีววิทยา 8 0 0 1 1 1 4 0 1 1 12.50 
 สงัคมศึกษา2 8 5 1 2 0 0 0 0 0 8 100.00 
 ประวัติศาสตร์ไทย2 8 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0.00 
 สขุศึกษาและพละฯ 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
ศิลปะ2(ดนตรี) 8 3 0 1 0 1 1 1 1 4 50.00 
 การงานอาชีพฯ 2 8 0 2 1 0 0 0 0 5 3 37.50 
 ภาษาอังกฤษ2 8 0 0 1 1 0 1 0 5 1 12.50 
การอ่านวิเคราะห ์
วรรณคดีและวรรณกรรม 

8 0 0 2 0 3 2 0 1 2 25.00 

หลักทางภาษาไทย 8 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0.00 
พระพุทธศาสนา2 8 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0.00 
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 8 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0.00 
หนา้ที่พลเมือง 8 0 5 3 0 0 0 0 0 8 100.00 
นาฎศิลป์พ้ืนเมือง 2 8 5 0 3 0 0 0 0 0 8 100.00 
ฟุตบอล2 8 3 3 1 1 0 0 0 0 7 87.50 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 8 4 0 1 1 1 0 0 1 5 62.50 
อาหารเพื่ออาชีพ 2 8 0 0 3 0 4 0 0 1 3 37.50 

รวม 144 16 5 8 4 11 15 11 34 60 750 

ร้อยละ 72.2 11.11 3.47 5.56 2.78 7.64 10.42 7.64 23.61 41.67 41.67 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 
จ านวน 

นักเรียนท่ี
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

ภาษาไทย3 8 1 0 0 1 2 0 1 3 1 12.50 
คณิตศาสตร3์ 8 0 0 1 1 0 0 3 3 1 12.50 
โลกดาราศาสตร ์ 8 0 2 0 2 1 0 0 3 2 25.00 
สังคมศึกษา3 8 2 0 0 2 1 0 1 2 2 25.00 
ประวัติศาสตร์สากล1 8 2 1 0 0 1 0 2 2 3 37.50 
สุขศึกษาและพละฯ 3 8 4 0 4 0 0 0 0 0 8 100.00 
 ศิลปะ3 (นาฎศิลป์) 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
การงานอาชีพฯ 3 8 1 1 1 4 1 0 0 0 3 37.50 
ภาษาอังกฤษ 3 8 3 0 2 0 3 0 0 0 5 62.50 
การแต่งค าประพันธ์ 8 1 1 0 1 1 2 1 1 2 25.00 
ภาษากับวัฒนธรรม 8 0 0 1 0 1 1 0 5 1 12.50 
พระพุทธศาสนา 3 8 3 0 1 1 2 1 0 0 4 50.00 
หน้าท่ีพลเมือง3 8 6 0 2 0 0 0 0 0 8 100.00 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 8 3 0 0 1 1 1 2 0 3 37.50 
นาฎศิลป์พ้ืนเมือง 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
ฟุตบอล3 8 4 1 1 1 1 0 0 0 6 75.00 
อาหารเพื่ออาชีพ3 8 0 1 1 1 4 0 0 1 2 25.00 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 8 1 1 0 1 1 3 0 1 2 25.00 
รวม 144 43 12 14 16 20 8 10 21 69 862.50 

ร้อยละ 100 29.86 8.33 9.72 11.11 13.89 5.56 6.94 14.58 47.92 47.92 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน 

นักเรียนท่ี
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนท่ี 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

 ภาษาไทย3 8 1 0 0 1 2 0 1 3 1 12.50 
คณิตศาสตร3์ 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.00 
โลกดาราศาสตร ์ 8 2 0 0 0 1 0 4 1 2 25.00 
สังคมศึกษา3 8 0 2 0 0 1 4 0 1 2 25.00 
ประวัติศาสตร์สากล1 8 0 1 1 2 2 1 0 1 2 25.00 
สุขศึกษาและพละฯ 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
ศิลปะ3(นาฎศิลป์) 8 1 0 0 0 0 1 2 4 1 12.50 
การงานอาชีพฯ 3 8 1 0 2 0 1 0 0 4 3 37.50 
ภาษาอังกฤษ3 8 0 1 1 1 3 0 0 2 2 25.00 
การพูดทั่วไป 8 0 0 1 0 1 1 0 5 1 12.50 
การแต่งค าประพันธ์2 8 4 1 1 0 0 0 0 2 6 75.00 
ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 8 3 0 0 2 2 0 0 1 3 37.50 
พระพุทธศาสนา3 8 2 0 0 0 0 0 0 6 2 25.00 
หน้าท่ีพลเมือง4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
ฟุตบอล 8 3 1 3 0 0 0 0 1 7 87.50 
เพศศึกษา4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8 100.00 
นาฏศิลป์พ้ืนเมือง4 8 7 0 1 0 0 0 0 0 8 100.00 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 8 0 2 2 0 1 1 0 2 4 50.00 
อาหารเพื่ออาชีพ4 8 0 0 5 0 0 0 0 3 5 62.50 
รวม 152 44 12 17 6 14 8 7 44 73 912.50 
ร้อยละ 100 28.95 7.89 11.18 3.95 9.21 5.26 4.61 28.95 48.03 48.03 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

ภาษาไทย5 13 0 1 6 2 0 2 1 1 7 53.85 
คณิตศาสตร5์ 13 0 0 5 0 2 2 2 2 5 38.46 
สังคมศึกษา5 13 8 0 3 1 0 1 0 0 11 84.62 
สุขศึกษาและพละฯ5 13 5 1 4 0 0 0 1 2 10 76.92 
ศิลปะ5(ดนตรี) 13 0 0 3 0 10 0 0 0 3 23.08 
การงานอาชีพฯ 5 13 0 0 1 0 8 2 0 2 1 7.69 
ภาษาอังกฤษ5 13 7 4 0 1 0 0 0 1 11 84.62 
การอ่านจับใจความส าคัญ 13 1 1 3 0 4 1 1 2 5 38.46 
ภาษาไทยเพื่อกิจการฯ 13 7 3 1 0 0 0 1 1 11 84.62 
หน้าท่ีพลเมือง5 13 5 6 2 0 0 0 0 0 13 100.00 
พระพุทธศาสนา5 13 8 0 3 1 0 1 0 0 11 84.62 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 13 4 3 3 1 2 0 0 0 10 76.92 
ฟุตบอล5 13 6 3 2 1 0 0 1 0 11 84.62 
นาฎศิลป์พ้ืนเมือง5 13 11 1 1 0 0 0 0 0 13 100.00 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน5 13 0 4 3 2 4 0 0 0 7 53.85 
อาหารพื้นบ้าน 
(อาหารคาว) 

13 0 0 5 4 2 0 0 2 5 38.46 

รวม 208 62 27 45 13 32 9 7 13 134 1030.77 

ร้อยละ 
 

100 29.81 12.98 21.63 6.25 15.38 4.33 3.37 6.25 64.42 64.42 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนท่ี 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0   

ภาษาไทย6 13 9 1 1 0 0 0 0 2 6 46.15 
คณิตศาสตร6์ 13 0 1 4 1 1 3 0 3 0 0.00 
สังคมศึกษา6 13 1 4 3 1 1 0 2 1 1 7.69 
 สุขศึกษาและพลฯ 13 7 3 2 1 0 0 0 0 9 69.23 
 ศิลปะ6 13 11 1 1 0 0 0 0 0 1 7.69 
การงานอาชีพฯ 13 9 0 2 1 0 0 0 1 8 61.54 
ภาษอังกฤษ6 13 0 1 3 6 0 1 0 2 4 30.77 
การอ่านจับใจความส าคัญ2 13 0 1 2 6 0 0 1 3 1 7.69 
วรรณกรรมท้องถิ่น 13 2 3 1 3 2 0 1 1 1 7.69 
พระพุทธศาสนา6 13 7 0 2 0 0 0 0 4 4 30.77 
หน้าท่ีพลเมือง6 13 3 7 2 1 0 0 0 0 1 7.69 
โลกศึกษา 13 6 3 0 2 0 1 1 0 4 30.77 
ฟุตบอล6 13 7 2 3 0 0 1 0 0 0 0.00 
อาหารเพื่ออาชีพ 13 0 1 3 0 5 0 1 3 9 69.23 
นาฎศิลป์พ้ืนเมือง6 13 4 8 1 0 0 0 0 0 9 69.23 

อาหารพื้นบ้าน 
(อาหารหวาน) 

13 0 0 5 4 2 0 0 2 9 69.23 

 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน6 13 0 1 3 5 2 0 1 1 0 0.00 
รวม 221 66 37 38 31 13 6 7 23 67 515.38 

ร้อยละ 100 29.86 16.74 17.19 14.03 5.88 2.71 3.17 10.41 30.32 30.32 


