
 



ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
  

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอดอยเต่า    จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  153  หมู่ที่  
2  ต าบลท่าเดื่อ  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่   87   ไร่   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
นิคมสร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน   
 ปี  พ.ศ.2518   ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอ าเภอดอยเต่า  จึงได้
ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยา
คม  มีนักเรียนจ านวน  45  คน  ครูจ านวน  3  คน 
 ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาข้ึนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประจ าอ าเภอดอยเต่า  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม”  มีอาคารชั่วคราว  1  หลัง   มี 
นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  70  คน   ครู-อาจารย์ จ านวน 5 คน  มีนายอ าพล  บุญอยู่ เป็นครูใหญ่ 
 ปี   พ.ศ. 2527  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม    ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่นที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียน
ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   พร้อมครุภัณฑ์   เป็นเงิน 8,000,000 บาท  ได้
จัดสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด  แบบ 208A  จ านวน  1  หลัง อาคารฝึกงานเกษตรและ
อุตสาหกรรม จ านวน  1 หลัง  อาคาร 
คหกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร  นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับงบประมาณ
จัดสร้างบ้านพักภารโรงจ านวน  1 หลัง  และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ าฝน ฝ. 33/1 ชุด 
 ปี  พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318  ล./38(พิเศษ)  จ านวน 
1 หลัง และสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย จ านวน 1 หลัง 
 ปี  พ.ศ. 2533   โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน  2  ด้าน   คือ 
ด้านที่ 1  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  2  ห้องเรียน ๆ  ละ 40-50 
คนและด้านที่ 2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จ านวน 2 ห้องเรียน 
 ปี  พ.ศ. 2536   ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง   เป็นค่าสร้างอาคาร
หอประชุมและโรงอาหาร  แบบ  100/27  จ านวน  1  หลัง  และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ใน
การจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก  จ านวน 1 คัน ท าถนน จ านวน  1  หลัง   พร้อมทั้งได้รับงบประมาณ
ปรุงอาคาร   216  ก   จ านวน  400,000  บาท  งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  ห้องปฏิบัติการทางภาษาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 ปี  พ.ศ. 2545    โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน   จ านวน  1  หลัง    และได้รับงบ
ปรับปรุงอาคาร 77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  จ านวน  
96,400  บาท 
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 ปี พ.ศ. 2546-2548   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียน
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของอ าเภอดอยเต่า 
 ปี พ.ศ. 2548   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการประเมิน  เป็นโรงเรียนต้นแบบ  หนึ่ง
อ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 ปี  พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรี  224,000  บาท 

ปี  พ.ศ. 2551   โรงเรียนได้รับงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
ม.ปลาย จ านวน   973,200   บาท  และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์  122,900  บาท 

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร 
 ปี พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้ง
ระบบ (TQA)  เป็นโรงเรียนสง่เสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 

ปี พ.ศ. 2554   
- เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่าน ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่  
-  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ 

(ICT)จังหวัดเชียงใหม่   
 ปี พ.ศ. 2555   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปี
การศึกษา 2555”  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปี พ.ศ. 2556  

- เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการส้วมโรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
          ปี พ.ศ. 2557 

- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2555-
2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา 

- โรงเรียนได้สร้างอาคารคหกรรม 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 
ที่/49 วงเงิน 326,000 บาท 
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ภำระงำน , ปริมำณงำน 
1. ด้ำนผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าคัญ 8 ประการ และที่ส าคัญผู้เรียนตระหนักถึงการมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาพูด การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมี
กิริยามารยาทตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักการอ่านและน าการอ่านมาบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคร้าย  อุบัติเหตุแลปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน  ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและดู ตามความสนใจและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการตาม
ความสนใจและผู้เรียนมีทักษะในการวางแผนการท างานจนส าเร็จ  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มี
ความสุขในการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และสามารถผลิตผลงานของตนเองจนส าเร็จ 

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมและเห็นความส าคัญของผู้เรียน โดยมีการวางแผนโครงการ 
กิจกรรมตอบสนองนโยบายของสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการ

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการกระจายอ านาจ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มี
ความเอาใจใส่การจัดการศึกษา นิเทศ ก ากับ   ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน ามาพัฒนา  จัดหาสื่อ  แหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  มีการ
จัดระบบการบันทึก  การรายงานผลการเรียน  และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  มีการวางแผนให้มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียน  วิทยากร
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแกนกลาง จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีความสามารถใช้เทคโนโลยี ใน 
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การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อและใช้เป็นสื่อการสอน  
มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพเรียนรู้ตามสภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด โดยการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งมีชมรมผู้ปกครอง  ครูและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักเรียน  เช่น การให้ทุนการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
นักเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ปรับปรุงระบบน้ า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ได้แก่ 
โครงการ อย.น้อย ด้านการจราจร โครงการสาธารณสุขโรงเรียน มีการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือระบบยืม ค้น 
หนังสือห้องสมุดและการสืบค้นความรู้  

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และ
สอดคล้องตามมาตรฐานของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และมีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จนเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อนักเรียน ทั้งในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียนที่สร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ศูนย์อาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีการสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกสถานศึกษาควบคู่ไปกับ
การเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
โครงการค่ายวิชาการ โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นและมีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานสร้างการเรียนรู้ 

5. ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ใน

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเข้าสู่ชุมชน ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงานตามฐานความรู้ทั้ง 9 ฐานอย่างถาวร และได้น าความรู้ในงานอาชีพ
สู่ชุมชนของตนเอง เป็นผลให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้
มีความมั่นคง และกิจกรรมมุ่งความเป็นเลิศ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี) แข่งขันชนะเลิศทักษะวิชาการระดับชาติและระดับภาค และน าศิลปะ ความรู้
ทางอาชีพมาเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชน 
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ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำ 
 

1. เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
2. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร 
3. เป็นโรงเรียนศูนย์ประวัติศาสตร์และประชาธิปไตย 
4. โครงการความร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเฉิงตู  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน   
5. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 ธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 3 

และธนาคารออมสิน สาขาดอยเต่า 
6. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
7. กิจกรรมโรงเรียนหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
8. กิจกรรมโรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบล 
9. กิจกรรมเตรียมความพร้อม มุ่งสู่โรงเรียนและนักเรียนพระราชทาน 
10. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (School Online) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. กิจกรรมร่วมหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.34) และจากหน่วยงานเจ้าสังกัด (สพฐ) และ

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
12. เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) 
13. ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรัก 

การอ่าน ของส านัก งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ “เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ : ฐานการเรียนรู้

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชเพ่ือลดปัญหาการเผาท าลาย”  ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

15. นายวิทวัส  ยะมัง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าพุทธศักราช 
2554 

16. เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555” จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

17. เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปี 2556  จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

18. เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วมโรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ตาม
โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2556 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

19. โรงเรียนมีโครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ร่วมมือระหว่างฮ่ันปั้นกับส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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20. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนชาติพันธุ์กับประชาธิปไตย โครงการสื่อรักสื่อสันติภาพ 
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โครงการพลังสื่อพลเมืองเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

21. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ โครงการค่ายเยาวชน สร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอยเต่า 
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ภำพรวมสถำนศึกษำก่อนจัดท ำแผน (Profile I) 
 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน 
 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนน
ตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

1.1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

727 489 173 62 3 0 0.49 
(99.59%) 

1.2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

727 139 366 209 8 5 0.49 
(98.21%) 

1.3. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 

727 405 166 135 18 3 0.97 
(97.11%) 

1.4. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

727 495 201 22 6 3 0.98 
(98.76%) 

1.5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 727 700 16 7 4 0 0.99 
(99.45%) 

1.6. สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

727 690 32 5 0 0 1.00 
(100.00%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 1 4.92 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่ 1  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน 

การดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคร้าย  อุบัติเหตุแลปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ 
เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน 
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มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนนตัว
บ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 727 250 245 195 40 0 1.89 
(94.91%) 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

727 96 424 196 11 0 0.95 
(98.49%) 

2.3 ตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

727 534 160 33 0 0 1.00 
(100.00%) 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

727 442 285 0 0 0 1.00 
(100.00%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 2 4.84 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  2  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร มีการปฏิบัติตนเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา และและวัฒนธรรมที่แตกต่างและตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โดยนักเรียนมีการแต่งกายด้วยชุด
พ้ืนเมืองประจ าท้องถิ่น และร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความ
กตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีกิริยามารยาทตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนนตัว
บ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

727 190 292 152 58 35 1.75 
(87.21%) 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

727 225 243 242 17 0 0.98 
(97.66%) 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

727 210 250 227 30 10 0.95 
(94.50%) 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

727 212 248 228 29 10 0.95 
(94.64%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 3 4.63 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  3  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวอยู่ในระดับดีมาก  ส่วน
ในด้านทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักการอ่านและน าการอ่านมาบูรณาการทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้ดี 
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มำตรฐำนที่ 4   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนน
ตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

727 257 304 163 3 0 1.99 
(99.59%) 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

727 222 325 157 23 0 0.97 
(96.84%) 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

727 225 300 187 13 0 0.98 
(97.94%) 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

727 184 397 123 16 0 0.97 
(96.84%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 4 4.91 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  4  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   โรงเรียนมีการจัดท า

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่รักการอ่านกิจกรรมซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามคิดของตนเอง เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรี ยนได้แสวงหา
ความรู้ และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อเนื่องในการจัดท า
โครงการค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ท าให้นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้เองโดยมีเหตุผลประกอบ  และสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง  โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนัด  ส่งผลให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู ตามความสนใจ และสรุปเป็นองค์
ความรู้ของตนเองได้ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการตามความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาจัดท าโครงงานของตนเองและสามารถน าเสนอโครงงานที่ตนเอง
จัดท าขึ้นได้ 
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มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนน
ตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

710x8= 
5,680 

4895     1.0 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

710 704     2.0 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

710 676     1.0 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1864  926    0.8 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 5 4.80 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  5  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการเตรียมความ

พร้อมและเห็นความส าคัญของผู้เรียนโดยมีการวางแผนโครงการ กิจกรรมตอบสนองนโยบายของ
สถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน จัดท า
แผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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มำตรฐำนที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนน     
ตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

727 400 289 16 12 10 1.94 
(96.97%) 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

727 411 282 18 11 5 0.98 
(97.80%) 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 727 449 229 35 8 6 0.98 
(98.07%) 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

727 502 190 25 7 3 0.99 
(98.62%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 6 4.88 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  6  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โดยโรงเรียนมีการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงงาน มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาง
แผนการท างานจนส าเร็จ  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีความสุขในการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และสามารถผลิตผลงานของตนเองจนส าเร็จ 
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มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
ครู(คน) 

ระดับคุณภาพ คะแนนตัว
บ่งชี้ 5 4 3 2 1 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

40 40 - - - - 2.00 
(100.00%) 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  

40 40 - - - - 1.00 
(100.00%) 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 7 10 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 
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จากมาตรฐานที่  7  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะครูได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแกนกลาง จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีความสามารถใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อและใช้เป็นสื่อการสอน มีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพเรียนรู้ตามสภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ 
หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดหมายและโครงสร้างของหลักสูตร คุณลักษณะของผู้เรียน 
สามารถอธิบายความเชื่อมโยงเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมี
การรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการสรุปลักษณะเด่นพร้อมส่งเสริมศักยภาพ คุณลักษณะควร
พัฒนา พร้อมจัดท าแฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นปัจจุบัน ครูสามารถวางแผนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการใช้เทคนิควิธีการสอนหลากหลาย เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  มีผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีการ / เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
ครูมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ และครู
วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ / การจัดการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน พัฒนาสื่อ/เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาเหมาะสมกับสภาพปัญหา น าสื่อ/เทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทดลอง
ใช้กับผู้เรียน 
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มำตรฐำนที่  8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 



 
    1.00 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 



 
    2.00 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 



 
    2.00 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 



 
    2.00 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 



 
    1.00 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 



 
    2.00 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 8 10.00 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  8  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  แสดงว่าผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
รับกับการกระจายอ านาจ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีความเอาใจใส่การจัด
การศึกษา นิเทศ ก ากับ   ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรในองค์กรมี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
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มำตรฐำนที่  9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

     2.00 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     1.00 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     2.00 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 9 5.00 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
 จากมาตรฐานที่  9  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด โดยการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมนักเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่  10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

     1.6 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

     2.0 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

     1.0 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     1.0 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

     2.0 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

     2.0 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 10 9.60 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  10  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียนมี 

การพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมที่หลากหลายผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด  ความสนใจและความต้องการ  มี 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา มีการน าผลการประเมินระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับโรงเรียนมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน ามาพัฒนา  จัดหาสื่อ  แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  มีการ
จัดระบบการบันทึก  การรายงานผลการเรียน  และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  มีการวางแผนให้มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียน  วิทยากร
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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มำตรฐำนที่  11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

     3.2 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

     3.0 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     3.0 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 11 9.2 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
 จากมาตรฐานที่  11  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาได้
ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของนักเรียน ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู หน้าต่าง และมีการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
ห้องภาษาไทย ต่อเติมห้องสมุด ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ก่อสร้างโดมกีฬา ปรับปรุงห้องจริยธรรม 
ปรับปรุงห้องมัลติมิเดีย ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ปรับปรุงโรงจอดรถ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง 
ๆ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงระบบน้ า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการ อย.น้อย ด้านการจราจร โครงการสาธารณสุขโรงเรียน มีการใช้ซอฟต์แวร์
เพ่ือระบบยืม ค้น หนังสือห้องสมุดและการสืบค้นความรู้        
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มำตรฐำนที่  12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพประกันภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      1.0 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     1.0 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     1.0 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     0.5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     0.4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     1.0 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 12 4.90 
ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  12  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   สถานศึกษาได้ด าเนิน

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในปี 2557 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจ านวน 15 มาตรฐาน  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้และได้ปรับเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้
ของผลการด าเนินงานให้เพ่ิมขึ้นจากเดิมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน  สถานศึกษาได้จัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิมตามความจ าเป็น  พร้อมทั้งก าหนดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  
สรรหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ  ให้ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการ
เรียนรู้  และการบริหารจัดการเรียนรู้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  สถานศึกษาได้
น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีไปปฏิบัติในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้รับผิดชอบให้ความเข้าใจ  มีความตระหนัก  มีความกระตือรือร้น  และรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องมีการติดตามนิเทศในระหว่างการปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน  พัฒนาระบบสารสนเทศโดยปรับรายการข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดย
จัดระบบสารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมและเพียงพอ สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว จัดท าข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
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วางแผนปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการรายงานผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน  มีการน าผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรับวิธีการ
และเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดท าแผนการประเมินและจัดท าเครื่องมือการจัดการ
ประเมินอย่างชัดเจน มีการพัฒนาเครื่องมือให้ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
คุณภาพด้านบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสรุปและจัดท า
รายงานการประเมินคุภาพภายในของสถานศึกษา เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้น
สังกัด ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายงานให้กะทัดรัดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นตัวเลข และค่าร้อยละ เป็นต้น สถานศึกษาได้น า
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารการสอน เช่น การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาการบุ
คลกร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าผลการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพการศึกษามาให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันพิจารณา
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป  
  
มำตรฐำนที่  13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

     5.00 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

     5.00 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 13 10.00 
ระดับคุณภำพ 5.00 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 
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จากมาตรฐานที่  13  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   โรงเรียนได้จัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จนเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อนักเรียน ทั้งใน
ห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียนที่สร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์อาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ยัง
มีการสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกสถานศึกษาควบคู่ไปกับการเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังโรงเรียนไดด้ าเนินงานให้อยู่ภายใต้โครงการ / กิจกรรม ที่
ได้วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นบุคคลผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนของโรงเรียน อีกทั้งยังใช้ค่านิยม 12 ประการมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
 
มำตรฐำนที่  14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่

ก ำหนดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปณิธาน  
พันธกิจ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

     3.00 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ  ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

     2.00 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 14 5.00 
ระดับคุณภำพ 5.00 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
 จากมาตรฐานที่  14  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ โครงการค่ายวิชาการ โครงการค่าย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้นและสถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมโครงงานสร้างการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนจนได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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มำตรฐำนที่  15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและ
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็น
สากล 

     3.00 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      2.00 
ผลประเมินมำตรฐำนที่ 15 5.00 

ระดับคุณภำพ 5 
แปลคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
จากมาตรฐานที่  14  ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษามีผลการ

ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเข้าสู่ชุมชน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงาน
ตามฐานความรู้ทั้ง 9 ฐานอย่างถาวร และได้น าความรู้ในงานอาชีพสู่ชุมชนของตนเอง เป็นผลให้
ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความม่ันคง และกิจกรรมมุ่ง
ความเป็นเลิศ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
แข่งขันชนะเลิศทักษะวิชาการระดับชาติและระดับภาค และน าศิลปะ ความรู้ทางอาชีพมาเผยแพร่สู่
โรงเรียนและชุมชน 
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สรุปภำพรวมสถำนศึกษำ (Profile I) 
1. ด้ำนผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าคัญ 8 ประการ และที่ส าคัญผู้เรียนตระหนักถึงการมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาพูด การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมี
กิริยามารยาทตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักการอ่านและน าการอ่านมาบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคร้าย  อุบัติเหตุแลปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน  ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและดู ตามความสนใจและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการตาม
ความสนใจและผู้เรียนมีทักษะในการวางแผนการท างานจนส าเร็จ  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มี
ความสุขในการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และสามารถผลิตผลงานของตนเองจนส าเร็จ 

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมและเห็นความส าคัญของผู้เรียน โดยมีการวางแผนโครงการ 
กิจกรรมตอบสนองนโยบายของสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการ

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการกระจายอ านาจ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มี
ความเอาใจใส่การจัดการศึกษา นิเทศ ก ากับ   ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน ามาพัฒนา  จัดหาสื่อ  แหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  มีการ
จัดระบบการบันทึก  การรายงานผลการเรียน  และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  มีการวางแผนให้มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียน  วิทยากร
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแกนกลาง จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีความสามารถใช้เทคโนโลยี ใน 



 24 

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อและใช้เป็นสื่อการสอน  
มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพเรียนรู้ตามสภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด โดยการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งมีชมรมผู้ปกครอง  ครูและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักเรียน  เช่น การให้ทุนการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
นักเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ปรับปรุงระบบน้ า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ได้แก่ 
โครงการ อย.น้อย ด้านการจราจร โครงการสาธารณสุขโรงเรียน มีการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือระบบยืม ค้น 
หนังสือห้องสมุดและการสืบค้นความรู้  

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และ
สอดคล้องตามมาตรฐานของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และมีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จนเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อนักเรียน ทั้งในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียนที่สร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ศูนย์อาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีการสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกสถานศึกษาควบคู่ไปกับ
การเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
โครงการค่ายวิชาการ โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นและมีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานสร้างการเรียนรู้ 

5. ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ใน

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเข้าสู่ชุมชน ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงานตามฐานความรู้ทั้ง 9 ฐานอย่างถาวร และได้น าความรู้ในงานอาชีพ
สู่ชุมชนของตนเอง เป็นผลให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้
มีความมั่นคง และกิจกรรมมุ่งความเป็นเลิศ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี) แข่งขันชนะเลิศทักษะวิชาการระดับชาติและระดับภาค และน าศิลปะ ความรู้
ทางอาชีพมาเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชน 
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เกียรติยศและผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ รำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบหมำย 
1 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 

(พ.ศ.2554-2558) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา 

 
 

ท ำเนียบครู รำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ  
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล รำงวัล ประเภท 

1 นายวิทยา  พัฒนเมธาดา 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

ระดับภาคเหนือ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

2 นายวิทยา  พัฒนเมธาดา 
ชนะเลิศเหรียญทอง 

ระดับชาติ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

 
ท ำเนียบ หนึ่งแสนครูดี ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นางชลธิดา  ตาติ๊บ ครูช านาญการ 

2 นางสาวประภาศรี  ปาลี คร ู

 
ท ำเนียบ ครูดีไม่มีอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นางสกาวเดือน  วังป่าตาล ครูช านาญการ 

2 นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ ครูช านาญการ 

3 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์ ครูช านาญการ 

4 นางศิวพร  วงค์กันยา ครูช านาญการ 
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ท ำเนียบครูเพชรล้ำนนำ  ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ได้รับ 

1 นายจักร  พิชัย รองผู้อ านวยการ เกียรติบัตร 

2 นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์ ครูช านาญการ เกียรติบัตร 

ท ำเนียบคนดีศรีนครพิงค์ ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ได้รับ 

1 นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์ ครูช านาญการ เกียรติบัตร 

ท ำเนียบ ครูผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ประเภท 

1 นายวิทยา  พัฒนเมธาดา ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 นายนพดล  เครือแก้ว ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

3 นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี ครูช านาญการ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4 นางสกาวเดือน  วังป่าตาล ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.1 

5 นางพัชรินทร์  กันวะนา ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.2 

6 นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์ คร ู หัวหน้าระดับ ม.3 

7 ว่าที่ รต.หญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.4 

8 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์ ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.5 

9 นายภานุ  จันทร์ชม ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.6 

10 นายอาณัตพงษ์  แก้วทา ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.1 

11 นายกฤษกร  ภมรศิลปิน ครูอัตราจ้าง ครูที่ปรึกษา ม.2 

12 นางชลธิดา  ตาติ๊บ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.3 

13 นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.4 

14 นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.5 

15 นางกาญจนา  กล้าหาญ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.6 
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ผลกำรพัฒนำสถำนศกึษำที่ส่งผลต่อผูเ้รยีนและท ำชือ่เสียงให้แก่โรงเรยีน 
ผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 
ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/ประกวด ระดับ หน่วยงำนที่จัด

กิจกรรม/ระดับ 
สถำนที่ 

1 เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) 

ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

2 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) 

ม.4-ม.6 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ  

ม.1-ม.3 

4 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ 

ม.4-ม.6  

5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  

ม.1-ม.3 

6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  

ม.4-ม.6 

7 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการแต่งบทร้อย
กรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 

ม.4-ม.6 

8 เหรียญทอง 
อันดับที่ 27 

การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ  

ม.1-ม.3 สพฐ/ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

9 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 43 

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  

ม.1-ม.3 

10 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 40 

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  

ม.4-ม.6 
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ผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/ประกวด ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 2 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2)  

ม.1-ม.3 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2)  

ม.4-ม.6  

4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  

ม.1-ม.3  

5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  

ม.4-ม.6  

6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  

7 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  

8 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 19 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2)  

ม.1-ม.3 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

9 เหรียญทอง 
อันดับที่ 5 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2)  

ม.4-ม.6  

10 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 19 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  

ม.4-ม.6  

11 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 22 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  
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ผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/ประกวด ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 

 2 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

ม.1-ม.3 

4 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

ม.4-ม.6 

5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  

ม.1-ม.3 

6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ม.4-ม.6  

7 เหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ม.1-ม.3  

8 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6  

9 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 42 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  

ม.1-ม.3 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

10 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 32 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ม.1-ม.3   
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ผลงำนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/ประกวด ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 

2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

4 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่2 

การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.4-ม.6 

5 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่1 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

7 เหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

8 เหรียญทอง 
 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

9 เหรียญทอง 
อันดับที่ 27 

การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

10 เหรียญทอง 
อันดับที่ 24 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  

11 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 38 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3   

12 เหรียญทอง 
อันดับที่ 36 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6   
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ผลงำนดีเด่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  

ม.4-ม.6 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 2 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) 

ม.1-ม.3  

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  

4 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3  

5 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  

6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม.1-ม.3  

7 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย  

ม.4-ม.6  

8 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3   

9 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6   

10 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย 

ม.1-ม.3   

11 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย  

ม.4-ม.6   

12 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3   

13 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6   

14 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย 

ม.1-ม.3   

15 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย 
 

ม.4-ม.6 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

16 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง 
 

ม.1-ม.3   

17 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6   

18 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3   

19 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.4-ม.6   

20 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3   

21 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6   

22 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ 

ม.4-ม.6   

23 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 32 

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  

ม.4-ม.6 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

24 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 19 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) 

ม.1-ม.3 

25 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 15 

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 

26 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 39 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3 

27 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 33 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย 

ม.1-ม.3 

28 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 31 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3 

29 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 32 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.4-ม.6 

30 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ 

ม.4-ม.6 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

31 เหรียญทอง 
อันดับที่ 10 

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ 

ม.4-ม.6 สพฐ./ประเทศ เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหา 
นคร 



 33 

ผลงำนดีเด่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 

2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ม.1-ม.3  

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท CMS  

ม.1-ม.3 

4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor  

ม.1-ม.3 

5 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor  

ม.4-ม.6  

6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ 

ม.4-ม.6  

7 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ 

ม.1-ม.3  

8 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  

9 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 

ม.1-ม.3  

10 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันการท าอาหารคาว
จานเดียว(ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน(ขนมไทย)  

ม.1-ม.3 กลุ่มดอยอินทนนท์1/
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 

11 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 

การแข่งขันการท าอาหารคาว
จานเดียว(ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน(ขนมไทย)  

ม.4-ม.6  

12 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 9 

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

13 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 42 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ม.1-ม.3 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม/ระดับ 

สถำนที่ 

14 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 31 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท CMS  

ม.1-ม.3 

15 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 17 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor  

ม.1-ม.3 

16 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 41 

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ 

ม.4-ม.6 

17 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 40 

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ 

ม.1-ม.3 

18 เหรียญทอง 
อันดับที่ 10 

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 

19 เหรียญทอง 
อันดับที่ 25 

การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 

ม.1-ม.3 

20 เหรียญทอง 
อันดับที่ 37 

การแข่งขันการท าอาหารคาว
จานเดียว(ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน(ขนมไทย)  

ม.4-ม.6 

 
ผลงำนดีเด่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

  
ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/

ประกวด 
ระดับ หน่วยงำนที่จัด

กิจกรรม 
/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech  

ม.1-ม.3 
กลุ่มดอยอินทนนท์1/ 

สพม.เขต34 
ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 

2 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech  

ม.4-ม.6 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันกิจกรรม Spelling 
Bee  ม.1-ม.3 

4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling) 

ม.1-ม.3 

5 เหรียญทอง 
 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling)  

ม.4-ม.6 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม 
/ระดับ 

สถำนที่ 

6 เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
 

ม.1-ม.3 

7 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 

ม.4-ม.6 

8 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  

ม.1-ม.3 

9 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  

ม.4-ม.6 

10 เหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันการพูดภาษาจีน  
ม.1-ม.3 

11 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการพูดภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

12 เหรียญเงิน 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ 
 

ม.1-ม.3 

13 เหรียญเงิน 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

การแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ 
 

ม.4-ม.6 

14 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 42 

การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech  

ม.1-ม.3 
สพฐ./ภาคเหนือ 

 

15 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 18 

การแข่งขันกิจกรรม Spelling 
Bee  ม.1-ม.3 

 

16 เหรียญทอง 
อันดับที่ 35 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling) 

ม.1-ม.3 
 

 

17 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 41 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  

ม.1-ม.3 
 

 

18 เหรียญทอง 
อันดับที่ 34 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  

ม.4-ม.6 
 

 

19 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 25 

การแข่งขันการพูดภาษาจีน  
ม.4-ม.6 
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ผลงำนดีเด่น  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม 
/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม  
 ม.1-ม.3 

กลุ่มดอยอินทนนท์1/ 
สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 2 เหรียญเงิน 

 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
 

ม.1-ม.3  

3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  1 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
 

ม.4-ม.6  

4 เหรียญทอง 
อันดับที่ 7 

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม  
 

ม.1-ม.3 
สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

 
 

ผลงำนดีเด่น  นักเรียนเรียนรว่ม 
ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/

ประกวด 
ระดับ หน่วยงำนที่จัด

กิจกรรม 
/ระดับ 

สถำนที่ 

1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

ม.1-ม.3 
กลุ่มดอยอินทนนท์1/ 

สพม.เขต34 

ร.ร.ฮอด 
พิทยาคม 
 

2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการจัดท าหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ม.1-ม.3 

 

3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

ม.1-ม.3 

4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางสติปัญญา 

ม.1-ม.6 

5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางร่างกาย 

ม.1-ม.6 

6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางการเรียนรู้ 

ม.1-ม.6 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ กิจกรรมกำรแข่งขัน/
ประกวด 

ระดับ หน่วยงำนที่จัด
กิจกรรม 
/ระดับ 

สถำนที่ 

7 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางร่างกาย 

ม.1-ม.6 
สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

8 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 24 

การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

ม.1-ม.3 

9 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 21 

การแข่งขันการจัดท าหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ม.1-ม.3 

10 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 8 

การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

ม.1-ม.3 
สพฐ./ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ 

11 เหรียญทองแดง 
อันดับที่ 8 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางสติปัญญา 

ม.1-ม.6 

12 เหรียญเงิน 
อันดับที่ 12 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางการเรียนรู้ 

ม.1-ม.6 

13 เหรียญทอง 
อันดับที่ 6 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทพก
พร่องทางร่างกาย 

ม.1-ม.6 
สพฐ./ประเทศ เมืองทองธานี 

กรุงเทพมหา 
นคร 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

อัตลักษณ์ 
นักเรียนรักการอ่าน 

   เอกลักษณ์  
โรงเรียนรักการอ่าน 

ปรัชญา 
มีวิชา มีวินัย มีคุณธรรม 

ปณิธาน 
ผลิตคนดีมีคุณภาพสู่สังคม 

จุดเน้น  
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  

คติพจน์ 
สุวิชาโน ภวํ โหติ  ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ 

ค าขวัญ 
รักเรียน เพียรคิด จิตพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 ภายในปี 2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้  
รักการอ่าน ทํางานเป็นระบบ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และทํางานอย่างเป็นระบบ  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร เพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมาย  (Goal) 
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และทํางานอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5. ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน

อาเซียน 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรอาชีพ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
9. บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีการดํารงชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

กลยุทธ ์ (Strategy) 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา 
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ภาพรวมของสถานศึกษาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  (Profile II ) 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก 
กําลังกายสม่ําเสมอ 

96.00 98.00 100.00 100.00 

1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

96.00 98.00 100.00 100.00 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

96.00 98.00 100.00 100.00 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

96.00 98.00 100.00 100.00 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 96.00 98.00 100.00 100.00 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

96.00 98.00 100.00 100.00 

 
 
มาตรฐานที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 96.00 98.00 100.00 100.00 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 96.00 98.00 100.00 100.00 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 96.00 98.00 100.00 100.00 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 96.00 98.00 100.00 100.00 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

92.00 95.00 97.00 100.00 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 96.00 98.00 100.00 100.00 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

96.00 98.00 100.00 100.00 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 96.00 98.00 100.00 100.00 

  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติสมเหตุผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 96.00 98.00 100.00 100.00 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

96.00 98.00 100.00 100.00 

4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

96.00 98.00 100.00 100.00 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย 
ความภาคภูมิใจ 

96.00 98.00 100.00 100.00 
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มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 88.00 90.00 93.00 95.00 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

99.00 100.00 100.00 100.00 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

96.00 98.00 100.00 100.00 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 50.00 60.00 70.00 80.00 
 
 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 96.00 98.00 100.00 100.00 
6.2 ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

96.00 98.00 100.00 100.00 

6.3 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 96.00 98.00 100.00 100.00 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

96.00 98.00 100.00 100.00 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 

100.00 100.00 100.00 100.00 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

100.00 100.00 100.00 100.00 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่ 
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอํานาจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 

 
มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลสําเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

ผลส าเร็จ 
(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 

ปี 2554 
ปี  

2555 
ปี 2556 ปี 2557 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพประกันภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง      

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลสําเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12.6 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลสําเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนด

ขึ้น 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลสําเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลสําเร็จ 

(ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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สรุปภาพรวมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ปีการศึกษา  2558 – 2561  (Profile II)  
 
ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก 

ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน และสร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน   สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  นําเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ และ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  มีผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   

 
ด้านการจัดการศึกษา 
     ครูร้อยละ 100  มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทางสติปัญญา  ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   

ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ การจัดการ  มีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
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การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน จัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

 



ส่วนที่  3 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

พัฒนาผู้เรียน 1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1.1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม  ม.1 และ ม.4 
1.2 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
1.3 กิจกรรมเพชรน้ าหนึ่ง 
1.4 กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็น
ไทยและท้องถิ่น 
1.5 กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
วันพระ 
1.6 กิจกรรมรักษาวินัยในตนเอง 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  (นักเรียนรัก 
การอ่าน) 
1.8 กิจกรรมห้องเรียนสะอาดและ 
น่าอยู่ 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ซื่อสัตย์ 
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
กตัญญูกตเวที 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

 2. โรงเรียนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 กิจกรรมรู้จักและคัดกรอง
นักเรียนเพื่อให้ค าปรึกษาและ 
ส่งต่อ 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมโฮมรูม 
2.4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน (classroom meeting) 
2.5 กิจกรรมยกย่องนักเรียน
ประพฤติดี มาเรียนสม่ าเสมอ 

2.1 ร้อยละของการรู้จักและคัด
กรองนักเรียนเพื่อให้ค าปรึกษา
และส่งต่อ 
2.2 ร้อยละการเยี่ยมบ้านของ
นักเรียน 
2.3 ร้อยละการเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง 
2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่
ประพฤติดี มาเรียนสม่ าเสมอ 

 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา 

3.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่
และสารเสพติด 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 
สารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 3.2 กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาบุหรี่
และสารเสพติดในสถานศึกษา 

3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การปฏิเสธและชักชวนไม่ให้
เพ่ือนสูบบุหรี่ และเสพสารเสพ
ติด 

  3.3 กิจกรรมอบรมนักเรียน 
แกนน าการป้องกันแก้ไขปัญหา
บุหรี่และสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่สูบ
บุหรี่ ไมเ่สพสารเสพติด และ
ปลอดจากสิ่งมอมเมา 

  3.4 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมในวัยรุ่น 
วัยเรียน 

3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จัก
ส านึกแห่งความปลอดภัย และ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีความ
ระมัดระวังตน          ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน รู้จักรักนวล
สงวนตัว มีพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม 

  3.5 กิจกรรมกีฬาต่อต้าน 
ยาเสพติด To be Number One 

3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จัก
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็น
อบายมุข และการพนัน 

 4. ส่งเสริมประชาธิปไตย 4.1 กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตย 

 4.2 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการนักเรียน 

4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตย 

  4.4 กิจกรรมทักษะประชาธิปไตย  
  4.5 กิจกรรมเลือกคนดีเป็นผู้น า  

  4.6 กิจกรรมวันร าลึกรัฐธรรมนูญ  
  4.7 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องคนดี  
  4.8 กิจกรรมรณรงค์

ประชาธิปไตย 
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

5.1 การปฐมนิเทศนักเรียน 
เข้าใหม่ 
5.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

  5.3 กิจกรรมวันไหว้ครู  
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  5.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 

 

  5.5 กิจกรรมที่วันแม่แห่งชาติ  
  5.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช  

  5.7 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
  5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  
  5.9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

  5.10 ปัจฉิมนิเทศอ าลาสถาบัน  
 6. งานส่งเสริมระเบียบ 

วินัย 
6.1 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย  
ม.1 และ ม.4 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ระเบียบวินัย 

  6.2 กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

 

  6.3 กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกาย
ดีเด่น 

 

 7. รักษาความปลอดภัย
และวินัยจราจร 

7.1 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 7.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รักษา
ความปลอดภัย 

  7.2 กิจกรรมอบรม นศท.และ
ลูกเสือจราจรขับขี่ปลอดภัย 

7.2 ร้อยละของผู้รียนที่เข้าร่วม
อบรมจราจร 

  7.3 กิจกรรมจราจรโรงเรียน 7.3 ร้อยละของผู้รียนที่ขับข่ี
อย่างปลอดภัย   7.4 กิจกรรมงานระบบสื่อสาร 

 8. วงดนตรีลูกทุ่งมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

8.1 กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 

8.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 

 9. พัฒนาวิชาการ 9.1 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

9.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

  9.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สู่การเรียนรู้ 

9.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

  9.3 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

9.4  

9.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  9.5 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

9.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  9.6 กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระศิลปะ 

 

  9.7 กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 

  9.8 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 

  9.9 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและ
การผลิตสื่อนวัตกรรม 

 

  9.10 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

 

 10.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

10.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
10.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 

10.2 กิจกรรมคลินิกภาษา 

10.3 กิจกรรมรักการอ่าน 

10.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัย
รักการอ่าน  การเขียน  และ
การฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

  10.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว 

  10.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป 

  10.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 11.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

11.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
11.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ห้องสมุด 
11.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

11.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัย
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

  11.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการใช้ห้องสมุดในแต่ละ
รายวิชา 

11.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

   11.3 ร้อยละของผู้เรียนที่
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

   11.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

 12.พัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบ 

12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
คลังข้อสอบ 
12.2 กิจกรรมด าเนินการจัดท า
คลังข้อสอบ 

12.1 จ านวนข้อสอบใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2558 ถูกจัดเก็บไว้ในคลัง
ข้อสอบ 

 13.แนะแนวการศึกษา 
อาชีพและสังคม 

13.1 กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบการด าเนินงานแนะแนว 

13.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สมัคร
เข้าเรียนในระดับ ม.1 และ ม.4 

  13.2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา(Youth Counselor : 
YC) 

13.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการสึกษาระดับม.ต้นและม.
ปลาย 

  13.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการวัน
แนะแนวการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

13.3 ร้อยละของผู้เรียนที่
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียน 

  13.4 กิจกรรมออกแนะแนว
เคลื่อนที่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 

13.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจ
และเห็นคุณค่าในการประกอบ
อาชีพสุจริต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  13.5 กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วม
โครงการวันวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

13.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษา
ต่อประกอบอาชีพได้ 

  13.6 กิจกรรทุนการศึกษา  
  13.7 กิจกรรมส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ (ส.อ.ร.) 
 

  13.8 กิจกรรมกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ก.ย.ศ.) 

 

 14.ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ  (O-NET) 

14.1 กิจกรรมสอนเสริม  เพิ่ม
ความรู้มุ่งสู่ O-Net 

14.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้น  
ม.3 ที่มีผลทดสอบระดับชาติ 8 
กลุ่มสาระสูงกว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

  14.2 กิจกรรมค่ายติวยกระดับ 
O-Net 

14.2 ร้อยละของผู้เรียนชั้น  
ม.6 ที่มีมีผลทดสอบระดับชาติ 
8 กลุ่มสาระสูงกว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

 15.ค่ายคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 และ  4 

15.1 กิจกรรมค่ายคิดวิเคราะห์ 15.1 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคิดวิเคราะห์ 

 16.ค่ายน าเสนอผลงาน
โครงงานนักเรียน (IS) 

16.1 กิจกรรมโครงงานการเรียนรู้ 
16.2 กิจกรรมน าเสนอโครงงาน 

16.1 ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าเสนอผลงานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 

   
 17.ส่งเสริมความเป็นเลิศ 17.1 กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 17.1 ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ด้รับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และมีความเป็นเลิศ 

  17.2 กิจกรรมนักเรียนและ
โรงเรียนพระราชทาน 

17.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความเป็นเลิศ
ด้านคณุธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 18.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 18.1 กิจกรรมธนาคารขยะรักษา
สิ่งแวดล้อม 

18.1 ร้อยละของผู้เรียนที่
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  18.2 กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

  18.3 กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ  
 19.ส่งเสริมการจัดบริการ

ด้านสุขภาพ 
19.1 กิจกรรมบริการความ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

19.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
รู้จักการป้องกันโรค 

  19.2 กิจกรรมการป้องกันโรคใน
สถานศึกษา 

19.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

  19.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

19.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 

  19.4 กิจกรรมชุมนุมอย.น้อย  
  19.5 กิจกรรมพัฒนาห้อง

พยาบาล 
 

  19.6 กิจกรรมการประกัน
อุบัติเหตุ 

 

 20.ดนตรี/นาฏศิลป์ สาน
สัมพันธ์สู่ชุมชน 

20.1 กิจกรรมบูรณาการดนตรี
พ้ืนเมืองมุ่งสู่ดนตรีสากลสู่
อาเซียน 

20.1 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ห็น
คุณค่า รักและหวงแหนงศิลปะ 
พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ด้านดนตรี 

  20.2 กิจกรรมร่วมอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

พ้ืนเมือง 
20.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านพื้นเมือง
และดนตรีสากล 

 21.ทัศนศึกษา 21.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 - 
ม.6 

21.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  

พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน 

1.1 ความสอดคล้องของ
หลักสูตรสถานศึกษากับ
หลักสูตรแกนกลาง 
1.2 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.1 กิจกรรมการไปราชการของ
ข้าราชการครู 

2.1 ร้อยละของครูที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  2.2 กิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

2.2 ร้อยละของครูที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

  2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 2.3 ร้อยละของครูที่มีความ
มุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

  2.4 กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 2.4 ร้อยละของครูที่มีการ
แสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ   รับฟังความ
คิดเห็นใจกว้างและยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

  2.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ระเบียบวินัยและการปฏิบัติหน้าที่ 

2.5 ร้อยละของครูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

  2.6 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 2.6 ร้อยละของครูที่สอนตรง
ตามวิชาเอก-โท หรือตรงตาม
ความถนัด 
2.7 ร้อยละของครูที่มีจ านวน
เพียงพอตามเกณฑ์ที่ ก.ค. 
ก าหนด 

 3. พัฒนางานทะเบียนและ
วัดผล 

3.1 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
วัดผล 

3.1 ร้อยละของการส่งต่อข้อมูล
ผลการเรียนที่ถูกต้อง 

 4. พัฒนางานการเงินและ
พัสดุ 

4.1 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 4.1 ความส าเร็จของงาน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้  

  4.2 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ  
 5. พัฒนางานสารบรรณ 5.1 กิจกรรมพัฒนางาน 

สารบรรณ/ธุรการ 
5.1 ความส าเร็จของงาน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6. การพัฒนาสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

6.1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกิจกรรมประชุมชมรม
ผู้ปกครองและครู 
6.2 กิจกรรมประชุมชมรม 
ศิษย์เก่า 

6.3 ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชมรม
ผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์
เก่า ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษาและการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 7. งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

7.1 กิจกรรมการจัดเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

7.1 ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนที่
ได้รับทราบข่าวสาร 

  7.2 กิจกรรมการจัดท าป้ายนิเทศ 
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ 

7.2 ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนที่
ได้รับความบันเทิง 

  7.3 กิจกรรมจัดท าวารสาร  
“สะเลียมหวาน” ของ โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม 

7.3 ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสารและภาพ
กิจกรรมที่ดีเด่น 

  7.4 กิจกรรมจัดท าแผ่นพับ ใบ 
Brochure ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครอง และ ท้องถิ่น 

7.4 ร้อยละของผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า 
แขกผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน 

  7.5 กิจกรรมการจัด
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ วิทยุชุมชน
ในอ าเภอดอยเต่า 

7.5 ร้อยละของประชาชนใน
อ าเภอดอยเต่าได้ทราบถึง
กิจกรรมข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

  7.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมวันส าคัญและ
ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมและ
เว็บไซต์ของ สพม.เขต 34 

 

  7.7 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  
 8. พัฒนางานบริการและ

งานปฏิคม 
8.1 กิจกรรมพัฒนางานบริการ 8.1 ความเพียงพอของวัสดุ-

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการบริการ 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  8.2 กิจกรรมงานปฏิคม 8.2 ร้อยละของบุคลากรภายใน
และภายนอกท่ีได้รับการบริการ
จากงานปฏิคม 

 9. งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 

9.1 กิจกรรมงานค่ารักษา 
พยาบาลและค่าศึกษาเล่าเรียน 

9.1 ความพึงพอใจในงาน
สวัสดิการของครูและนักเรียน 

  9.2 กิจกรรมงานร่วมท าบุญ  
  9.3 กิจกรรมงานศพ  
  9.4 กิจกรรมงานแสดงความยินดี

ส่งเสริมก าลังใจ 
 

  9.5 กิจกรรมสวัสดิการด้าน
คุณภาพชีวิตของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

  9.6 กิจกรรมครอบครัว 
ดอยเต่าวิทยาคม 

 

 10. งานโภชนาการและ
สวัสดิการร้านค้า 

10.1 กิจกรรมการคัดเลือกร้านค้า 
และผู้ประกอบการ ในโรงอาหาร
โรงเรียน 

10.1 ร้อยละของครู บุคลากร
และนักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่ผ่านการคัดเลือก 

  10.2 กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า
ประกอบการ ในโรงอาหาร
สถานศึกษา 

10.2 ร้อยละของผู้ประกอบการ
ที่ปฏิบัติว่าด้วยระเบียบการ
จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 

  10.3 กิจกรรมโภชนาการผ่าน 
อย.น้อย 

 

 11. บริการสารสนเทศ ICT 
และศูนย์วิทยบริการ 

11.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

11.1 ความพึงพอใจในการรับ
บริการสารสนเทศ ICT 

เสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 12.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

12.1 มีแหลงเรียนรู้เพียงพอกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  12.2 กิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ 12.2 ความพึงพอใจในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 13. พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

13.1 กิจกรรมซ่อมแซม 
13.2 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
13.3 กิจกรรมดูแล ท าความ
สะอาดอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 
13.4 กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะ
นักเรียน 

13.1 สถานศึกษาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  13.2 ความพึงพอใจในการใช้ 
อาคารสถานที่ 

 14. พัฒนาและซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค 

14.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ า
ดื่มและน้ าประปาโรงเรียน 

14.1 ระบบสาธารณูปโภค
เพียงพอกับความต้องการของ 

  14.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า 

บุคลากรในโรงเรียน 
14.2 ความพึงพอใจในการใช้ 

  14.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ระบบสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

 15. พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

15.1 กิจกรรมการให้บริการห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ 

15.1 วัสดุ-อุปกรณ์โสตฯ มี
ความเพียงพอ 

  15.2 กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครื่องเสียง 

15.2 ความเพียงพอในการ
ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

  15.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

 

พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตาม
แนวปฏิรูปทาง
การศึกษา 

1. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 กิจกรรมนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 
1.2 กิจกรรมจัดองค์ความรู้ของ
ฐานกิจกรรม 
1.3 กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ตกแต่ง
ศูนย์การเรียนรู้ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนมีการด ารงชีวิตตาม
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
  
  

  1.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบ 
น้ าสวนล าไย 

 

 2. พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษา 

2.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558-2561 
 

2.1 ความพึงพอใจ ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ใน
การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.2 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา  2558-2559 

2.2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงสร้างการ 

  2.3 กิจกรรมจัดท าโครงสร้าง 
การบริหารของโรงเรียน 
2.4 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของ  
สมศ.รอบที่สาม 
2.5 กิจกรรมจัดท าปฏิทิน 
การปฏิบัติงานโรงเรียน   
ปีการศึกษา  2558 
2.6 กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม 
2.7 กิจกรรมประเมินความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษา 
2.8 กิจกรรมปรับปรุงห้อง 
สะเลียมหวาน 

บริหารงานของโรงเรียนที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมี
ค าสั่งมอบหมายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

  2.3 มีการบริหารจัดการศึกษา 
ในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหาร 

  ทั่วไป โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
  2.4 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

และใช้หลักการมีส่วนร่วมด้วย
การด าเนินงานเป็นระบบครบ
วงจร PDCA 

   
   

 3. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.1 กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี  2558 

3.1 โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 3.2 กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

3.2 โรงเรียนมีระบบ  กลไก 
และมีการพัฒนา  ตรวจสอบ
ติดตาม คุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง  

  3.3 กิจกรรมประเมินและรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 

3.3 โรงเรียนมีการน าผลการ
ตรวจสอบติดตามและการ
ประเมินภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  3.4 กิจกรรมรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

3.4 โรงเรียนได้รับการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกตาม
กฎกระทรวง 
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กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  3.5 กิจกรรมควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
3.6 กิจกรรมรับการประเมินจาก
หน่วยงานอื่นๆ 

3.5 โรงเรียนมีการควบคุม
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

 4. พัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 

4.1 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศของ
โรงเรียน 
4.2 กิจกรรมบริการข้อมูลและ
สารสนเทศ 

4.1 สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 

  4.2 มีการบริการข้อมูล 
  4.3 กิจกรรมแสดงผลงานแห่ง

เกียรติยศของโรงเรียน ครูและ
นักเรียน 

สารสนเทศสะดวก รวดเร็วใช้
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  4.4 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศฝ่าย 

 

  4.5 กิจกรรมประเมินและรายงาน
ผลความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 

 

 5. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

5.1 กิจกรรมสารบรรณและ 
งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5.1 ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายมี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและครบถ้วน 

  5.2 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

5.2 มีการจัดป้ายนิเทศความรู้
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน 
5.3 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 

 6. พัฒนาระบบ
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารงานบริหารงาน
ทั่วไป 

6.1 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป 
6.2 กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศกลุ่ม
บริหารงานบริหารงานทั่วไป 
 

6.1 ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายมี
การจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและครบถ้วน 
6.2 มีการจัดป้ายนิเทศความรู้
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน 
6.3 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 

  

 

 



ส่วนที่  4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดบัองค์กร 

  ปีการศึกษา  2558 – 2561 
 

ก. ตารางแสดงประมาณการรายจ่ายแยกประเภทตามงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 – 
2561    

 

ที ่ รายการงบประมาณ 
ปีฐาน 

ปีการศึกษา  
2557 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 2558 2559 2560 2561 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เงินเรียนฟรี 15 ปี 
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
2.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
3.1 ปัจจัยพื้นฐาน ม.ต้น 
30 % เงินรายได้อ่ืน ๆ 
4.1 เงินสนับสนุนค่าจ้าง
บุคลากร 

 
100 
121 
117 
100 
100 
143 

 
100 
121 
117 
100 
100 
143 

 
101 

 
681 

 
350,000 
423,500 
409,500 
380,000 
380,000 
543,400 

 
88,000  
106,480  
 102,960  
95,000  
95,000  
135,850 

 
151,500 

 
408,600 

 
420,000 
420,000 
423,500 
456,000 
456,000 
380,000 

 
105,600 
105,600 
106,480 
114,000 
114,000 
95,000 

 
162,000 

 
420,600 

 
420,000 
420,000 
420,000 
456,000 
456,000 
456,000 

 
105,600 
105,600 
105,600 
114,000 
114,000 
114,000 

 
162,000 

 
432,000 

 

 
455,000 
420,000 
420,000 
494,000 
456,000 
456,000 

 
114,400 
105,600 
105,600 
123,500 
114,000 
114,000 

 
166,500 

 
444,000 

 

 

รวม 3,669,790 3,778,780 3,880,800 3,988,600  
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ข. ตารางแสดงประมาณการรายจ่ายแยกประเภทตามงบประมาณ  ปีการศึกษา  2558 
– 2561  (ไม่รวมงบประมาณด้านบุคลากรและงบลงทุน)   

 

ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2558 2559 2560 2561 
1 
 
 

 

งบประมาณท่ัวไป (30%) 
1.1 ค่าใช้สอย วัสดุตอบแทน 
1.2 สาธารณูปโภค 
1.3 อ่ืนๆ 

743,000 766,650 
 

788,400 
 

810,300 
 

 

2 งบฉุกเฉิน (10%) 174,048 178,885 183,960 189,070  

3 งบด าเนินการ (90%) 
3.1 พัฒนาผู้เรียน 

3.1.1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์   

1,569,060 
 

47,800 

1,609,965 
 

48,800 

1,655,640 
 

5,000 

1,701,630 
 

6,200 

 

 3.1.2 โครงการโรงเรียนระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

128,500 129,500 130,700 131,900  

 3.1.3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา 

16,000 17,000 18,200 19,400  

 3.1.4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

19,600 20,600 21,800 23,000  

 3.1.5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

103,000 104,000 105,200 106,400  

 3.1.6 โครงการงานส่งเสริม
ระเบียบ วินัย 

54,000 55,000 56,200 57,400  

 3.1.7 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร 

14,600 15,600 16,800 18,000  

 3.1.8 โครงการวงดนตรีลูกทุ่ง
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

83,000 84,000 85,200 86,400  

 3.1.9 โครงการพัฒนาวิชาการ 370,070 371,070 372,270 373,470  

 3.1.10 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

50,000 51,000 52,200 53,400  
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ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2558 2559 2560 2561 
 3.1.11 โครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน 
136,000 137,000 138,200 139,400  

 3.1.12 โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อสอบ 

30,000 31,000 32,200 33,400  

 3.1.13 โครงการแนะแนว
การศึกษา อาชีพและสังคม 

10,000 11,000 12,200 13,400  

 3.1.14 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

10,000 11,000 12,200 13,400  

 3.1.15 โครงการส่งเสริมการ
จัดบริการด้านสุขภาพ 

26,000 27,000 28,200 29,400  

 3.1.16 โครงการดนตรี/
นาฏศิลป์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน 

19,000 20,000 21,200 22,400  

 3.2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
 

    

 3.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

15,000 16,000 17,200 18,400  

 3.2.2 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

160,000 161,000 162,200 163,400  

 3.2.3 โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล 

344,752 345,752 346,952 348,152  

 3.2.4 โครงการพัฒนางาน
การเงินและพัสดุ 

37,500 38,500 39,700 40,900  

 3.2.5 โครงการพัฒนางาน 
สารบรรณ 

15,000 16,000 17,200 18,400  

 3.2.6 โครงการการพัฒนา
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

32,000 33,000 34,200 35,400  

 3.2.7 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม 

90,000 91,000 92,200 93,400  

 3.2.8 โครงการพัฒนางาน
บริการและงานปฏิคม 

20,000 21,000 22,200 23,400  
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ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2558 2559 2560 2561 
 3.2.9 โครงการงานสวัสดิการ

ครูและนักเรียน 
93,000 94,000 95,200 96,400  

 3.2.10 โครงการงาน
โภชนาการและสวัสดิการร้านค้า 

4,000 5,000 6,200 7,400  

 3.3 เสริมสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

     

 3.3.1 โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 

300,000 301,000 302,200 303,400  

 3.3.2 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

68,100 69,100 70,300 71,500  

 3.3.3 โครงการพัฒนาและซ่อม
บ ารุงสาธารณูปโภค 

141,200 142,200 143,400 144,600  

 3.3.4 โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

42,500 43,500 44,700 45,900  

 3.4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา 

     

 3.4.1 โครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

98,710 99,710 100,910 102,110  

 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารสถานศึกษา 

24,000 25,000 26,200 27,400  

 3.4.3 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

25,000 26,000 27,200 28,400  

 3.4.4 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 

25,000 26,000 27,200 28,400  

 3.4.5 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

13,500 14,500 15,700 16,900  

 3.4.6 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกลุ่มบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป 

10,000 11,000 12,200 13,400  

รวม 1,569,060 1,609,965 1,655,640 1,701,630  
4 งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

4.1 โครงการค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  (O-NET) 

 
75,000 

 
95,000 

 
98,000 

 
101,000 

 



 

 

70 

ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2558 2559 2560 2561 
 4.2 โครงการค่ายคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  1  และ  4 

130,000 150,000 153,000 156,000  

 4.3 โครงการค่ายน าเสนอผลงาน
โครงงานนักเรียน (IS) 

45,000 65,000 68,000 71,000  

 4.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 150,000 170,000 173,000 176,000  
 4.5 โครงการบริการสารสนเทศ ICT 

และศูนย์วิทยบริการ 
20,000 40,000 43,000 46,000  

 4.6 โครงการทัศนศึกษา 100,000 120,000 123,000 126,000  

รวม 520,000 640,000 658,000 676,000  

รวมทั้งหมด 2,089,060 2,249,965 2,313,640 2,377,630  
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ค. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 4 ปี) 
 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พัฒนาผู้เรียน 1. ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

1.1 กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม  ม.1 
และ ม.4 

1.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ
ซื่อสัตย์ 

มาตรฐานที่  
2 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 , 2.2 ,2.3 

ร้อยละ 96 
 
 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 47,800  /
กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน  1.2 กิจกรรมสมุดบันทึก

ความดี 
1.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ
กตัญญูกตเวที 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

  1.3 กิจกรรมเพชรน้ าหนึ่ง 1.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ
เมตตา กรุณา โอบ
อ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่
เห็นแก่ตัว 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  1.4 กิจกรรมอนุรักษ์ความ
เป็นไทยและท้องถิ่น 

1.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ
ประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  1.5 กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
วันพระ 

1.5 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  1.6 กิจกรรมรักษาวินัย 
ในตนเอง 

1.6 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  1.7 กิจกรรมส่งเสริม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
(นักเรียนรักการอ่าน) 

       



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 2. โรงเรียน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.1 กิจกรรมรู้จักและคัด
กรองนักเรียนเพื่อให้
ค าปรึกษาและ 
ส่งต่อ 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2.3 กิจกรรมโฮมรูม 
2.4 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน (classroom 
meeting) 
2.5 กิจกรรมยกย่องนักเรียน
ประพฤติดี มาเรียน
สม่ าเสมอ 

2.1 ร้อยละของการ
รู้จักและคัดกรอง
นักเรียนเพื่อให้
ค าปรึกษาและส่งต่อ 
2.2 ร้อยละการเยี่ยม
บ้านของนักเรียน 
2.3 ร้อยละการเข้า
ร่วมประชุม
ผู้ปกครอง 
2.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ประพฤติดี 
มาเรียนสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ 
2,7,10 
ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1,2.2,7.2, 
10.6 

ร้อยละ 96 
 
 
 
ร้อยละ 96 
 
ร้อยละ 96 
 
 
ร้อยละ 96 

ร้อยละ 98 
 
 
 
ร้อยละ 98 
 
ร้อยละ 98 
 
 
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 100 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

128,500 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 3. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สารเสพติด
และเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตใน
สถานศึกษา 

3.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
บุหรี่และสารเสพติด 

3.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 
สารเสพติดและสิ่ง
มอมเมา 

มาตรฐานที่  
1 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.3  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 16,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 

 3.2 กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา
บุหรี่และสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

3.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปฏิเสธและชักชวน
ไม่ให้เพ่ือนสูบบุหรี่ 
และเสพสารเสพติด 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  3.3 กิจกรรมอบรมนักเรียน 
แกนน าการป้องกันแก้ไข
ปัญหาบุหรี่และสารเสพติด
ในสถานศึกษา 

3.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ไม่สูบบุหรี่ 
ไมเ่สพสารเสพติด 
และปลอดจากสิ่ง
มอมเมา 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  3.4 กิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสมในวัยรุ่น 
วัยเรียน 

3.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่รู้จักส านึก
แห่งความปลอดภัย 
และปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง มีความ
ระมัดระวังตน          
ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน รู้จัก
รักนวลสงวนตัว มี
พฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสม 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  3.5 กิจกรรมกีฬาต่อต้าน 
ยาเสพติด To be Number 
One 

3.5 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่รู้จัก
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
เป็นอบายมุข และ
การพนัน 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 4. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

4.1 กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน 

4.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่  
1, 2, 3 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.3 
1.4, 1.5 , 2.1, 
2.3, 3.3 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 19,600 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 
 

 4.2 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการนักเรียน 

4.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  4.3 กิจกรรมทักษะ
ประชาธิปไตย 

      

  4.4 กิจกรรมเลือกคนดีเป็น
ผู้น า 

      

  4.5 กิจกรรมวันร าลึก
รัฐธรรมนูญ 

       

  4.6 กิจกรรมส่งเสริมยกย่อง
คนดี 

       

  4.7 กิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตย 

       



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร 

5.1 การปฐมนิเทศนักเรียน 
เข้าใหม่ 
5.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

5.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมนอก
หลักสูตร 

มาตรฐานที่  
1, 2, 3, 6, 
13, 14 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.5, 2.1-2.3, 
1.4, 2.4, 3.3, 
6.1, 6.2, 6.3, 
13.2, 14.1, 
14.2 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 103,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 
 

  5.3 กิจกรรมวันไหว้ครู      
  5.4 กิจกรรมวัน

อาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 

     

  5.5 กิจกรรมที่วันแม่
แห่งชาติ 

      

  5.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช        
  5.7 กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง 
       

  5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง        
  5.9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ        

  5.10 ปัจฉิมนิเทศอ าลา
สถาบัน 

       



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 6. งานส่งเสริม
ระเบียบ วินัย 

6.1 กิจกรรมอบรมระเบียบ
วินัย  ม.1 และ ม.4 

6.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีระเบียบ
วินัย 

มาตรฐานที่  
2 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 57,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 
 

  6.2 กิจกรรมการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

       

  6.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
แต่งกายดีเด่น 

       

 7. รักษาความ
ปลอดภัยและ
วินัยจราจร 

7.1 กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัย 

7.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่รักษาความ
ปลอดภัย 

มาตรฐานที่  
1 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.3 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 57,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 
 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  7.2 กิจกรรมอบรม นศท.
และลูกเสือจราจรขับข่ี
ปลอดภัย 

7.2 ร้อยละของผู้รียน
ทีเ่ข้าร่วมอบรม
จราจร 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  7.3 กิจกรรมจราจรโรงเรียน 7.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนทีข่ับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  
  7.4 กิจกรรมงาน

ระบบสื่อสาร 
      

 8. วงดนตรี
ลูกทุ่งมุ่งสู่
มาตรฐาน 
สากล 

8.1 กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนและ
ชุมชน 

8.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวงดนตรี
ลูกทุ่ง 

มาตรฐานที่  
1, 2, 4, 5, 6, 
7 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.4 , 1.6 ,2.1 
, 2.3 , 3.3 
,4.4 , 5.1 
,5.2 , 5.4 
,6.1- 6.4 , 
7.1 - 7.9 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 135,450 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 
 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 9. พัฒนา
วิชาการ 

9.1 กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

9.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนละกลุ่ม
สาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่  
3,  4, 5, 7, 
10, 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1, 3.3, 
4.1– 4.4 , 
5.1– 5.4, 
7.1-7.7, 
10.1– 10.6, 
14.1 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95  370,070 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
 

  9.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่การเรียนรู้ 
9.3 กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 
 

9.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มผีลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  9.4 กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

9.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ม ี
ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  9.5 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระศิลปะ 

9.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ม ี
ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80  

  9.6 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

      

  9.7 กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

       

  9.8 กิจกรรมพัฒนางานวิจัย
และการผลิตสื่อนวัตกรรม 

       

          



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  9.9 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
วิชาการ 

       

 10.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

10.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
10.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม 

10.2 กิจกรรมคลินิกภาษา 

10.3 กิจกรรมรักการอ่าน 

10.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่าน  การเขียน  และ
การฟัง  รู้จักตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล 

มาตรฐานที่  
3,  4, 5, 7, 
10, 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1, 3.3,4.1– 
4.4 , 5.1– 
5.4, 7.1-
7.7,10.1– 
10.6, ,14.1 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  50,000 บาท 
/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

  10.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สนใจ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  10.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยอยู่ในระดับ
ดีมากขึ้นไป 

 ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  10.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 11.ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

 

11.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
11.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ห้องสมุด 
11.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

11.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

มาตรฐานที่ 3,  
4, 11, 13, 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
,3.2 , 4.1 - 
4.4 ,11.3 , 
13.1 ,14.1 
,14.2 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 ร้อยละ 97 ร้อยละ 100 136,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
 

  11.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการใช้ห้องสมุดใน
แต่ละรายวิชา 

11.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด 
เขียนและตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

   11.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

   11.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 12.พัฒนา
ระบบคลัง
ข้อสอบ 

12.1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมคลังข้อสอบ 
12.2 กิจกรรมด าเนินการ
จัดท าคลังข้อสอบ 

12.1 จ านวนข้อสอบ
ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในปีการศึกษา 
2558 ถูกจัดเก็บไว้ใน
คลังข้อสอบ 

มาตรฐานที่  
7,  10, 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1-7.9 , 
10.1-10.6 , 
13.1 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 ร้อยละ 97 ร้อยละ 100 30,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 13.แนะแนว
การศึกษา 
อาชีพและ
สังคม 

13.1 กิจกรรมการปรับปรุง
พัฒนา ระบบการด าเนินงาน
แนะแนว 

13.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สมัครเข้า
เรียนในระดับ ม.1 
และ ม.4 

มาตรฐานที่  
3, 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 
3.3 , 6.1 , 
6.2 , 6.3, 6.4 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 10,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

  13.2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา(Youth 
Counselor : YC) 

13.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับ 
ม.ต้นและม.ปลาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  

  13.3 กิจกรรมจัด
นิทรรศการวันแนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

13.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียน 

 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  

  13.4 กิจกรรมออกแนะแนว
เคลื่อนที่โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

13.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สนใจและ
เห็นคุณค่าในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  13.5 กิจกรรมน านักเรียน
เข้าร่วมโครงการวันวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

13.4 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพได้ 

 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  

  13.6 กิจกรรทุนการศึกษา        
  13.7 กิจกรรมส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ  
(ส.อ.ร.) 

       

  13.8 กิจกรรมกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ก.ย.ศ.) 

       

 14.ค่าย
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ   
(O-NET) 

14.1 กิจกรรมสอนเสริม  
เพ่ิมความรู้มุ่งสู่ O-Net 

14.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนชั้น  
ม.3 ที่มีผลทดสอบ
ระดับชาติ 8 กลุ่ม
สาระสูงกว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

มาตรฐานที่  
5, 14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 , 5.4 
,14.1,14.2 , 
15.1,15.2 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 75,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  14.2 กิจกรรมค่ายติว
ยกระดับ O-Net 

14.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนชั้น  
ม.6 ที่มีมีผลทดสอบ
ระดับชาติ 8 กลุ่ม
สาระสูงกว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80  

 15.ค่ายคิด
วิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1 และ  4 

15.1 กิจกรรมค่ายคิด
วิเคราะห์ 

15.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคิด
วิเคราะห์ 

มาตรฐานที่  
5, 14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 , 5.4 
,14.1,14.2 , 
15.1,15.2 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 130,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 16.ค่าย
น าเสนอผลงาน
โครงงาน
นักเรียน (IS) 

16.1 กิจกรรมโครงงานการ
เรียนรู้ 
16.2 กิจกรรมน าเสนอ
โครงงาน 

16.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สามารถ
น าเสนอผลงานและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน 

มาตรฐานที่  
5, 14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1,5.4 14.1 
,14.2 , 15.1 
,15.2 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 45,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 17.ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

17.1 กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

17.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีความ
เป็นเลิศ 

มาตรฐานที่  
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 150,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

  17.2 กิจกรรมนักเรียนและ
โรงเรียนพระราชทาน 

17.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความเป็น
เลิศด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

      



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 18.อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

18.1 กิจกรรมธนาคารขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

18.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่  
15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
15.1, 15.2 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 10,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บริหารทั่วไป 

   18.2 กิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

      

   18.3 กิจกรรมน้ า
หมักชีวภาพ 

      

 19.ส่งเสริมการ
จัดบริการด้าน
สุขภาพ 

19.1 กิจกรรมบริการความ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

19.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
รู้จักการป้องกันโรค 

มาตรฐานที่  
1 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1,1.2 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 26,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บริหารทั่วไป 

  19.2 กิจกรรมการป้องกัน
โรคในสถานศึกษา 

19.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  19.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน 
19.4 กิจกรรมชุมนุมอย.
น้อย 
19.5 กิจกรรมพัฒนาห้อง
พยาบาล 
19.6 กิจกรรมการประกัน
อุบัติเหตุ 

19.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

         
         
         
 20.ดนตรี/

นาฏศิลป์ สาน
สัมพันธ์สู่ชุมชน 

20.1 กิจกรรมบูรณาการ
ดนตรีพื้นเมืองมุ่งสู่ดนตรี
สากลสู่อาเซียน 
20.2 กิจกรรมร่วมอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

20.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนทีเ่ห็นคุณค่า 
รักและหวงแหนง
ศิลปะ พร้อมร่วมกัน
อนุรักษ์ด้านดนตรี
พ้ืนเมือง 
20.2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านพ้ืนเมือง
และดนตรีสากล 

มาตรฐานที่  
1,2,3,4,5,6,7 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 , 1.6 ,  
2.1 , 2.3 , 
3.3 , 4.4 , 
5.1 , 5.2 , 
5.4 ,6.1- 6.4 
, 7.1 - 7.9 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 94 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 94 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

19,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บริหารทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 21.ทัศนศึกษา 21.1 กิจกรรมทัศนศึกษา  
ม.1 - ม.6 

21.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  

มาตรฐานที่  
13 
ตัวบ่งชี้ที่ 
13.1,13.2 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 100,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

พัฒนา
คุณภาพ 

การจัดการ
ศึกษา 

1. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน 

1.1 ความสอดคล้อง
ของหลักสูตร
สถานศึกษากับ
หลักสูตรแกนกลาง 
1.2 ร้อยละของครูที่
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่  
3,4,5,7,10,14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1,3.3,4.1-
4.4 , 5.1-5.4, 
7.1-7.7,  
10.1-10.6, 
,14.1 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
ร้อยละ 100 

15,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 2. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.1 กิจกรรมการไปราชการ
ของข้าราชการครู 

2.1 ร้อยละของครูที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

มาตรฐานที่  
8 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.3 , 8.4 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 160,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  2.2 กิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

2.2 ร้อยละของครูที่มี
มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศครู
ใหม่ 

2.3 ร้อยละของครูที่มี
ความมุ่งม่ันและอุทิศ
ตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  2.4 กิจกรรมพัฒนางาน
บุคลากร 

2.4 ร้อยละของครูที่มี
การแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ   รับฟังความ
คิดเห็นใจกว้างและ
ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  2.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านระเบียบวินัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2.5 ร้อยละของครูที่
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  2.6 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 2.6 ร้อยละของครูที่
สอนตรงตามวิชาเอก-
โท หรือตรงตาม
ความถนัด 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

   2.7 ร้อยละของครูที่มี
จ านวนเพียงพอตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค. ก าหนด 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 3. พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

3.1 กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนวัดผล 

3.1 ร้อยละของการ
ส่งต่อข้อมูลผลการ
เรียนที่ถูกต้อง 

มาตรฐานที่  
5 
ตัวบ่งชี้ที่ 
5.3 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 344,752 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 4. พัฒนางาน
การเงินและ
พัสดุ 

4.1 กิจกรรมพัฒนางาน
การเงิน 

4.2 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

4.1 ความส าเร็จของ
งานผลสัมฤทธิ์ที่ได้  

มาตรฐานที่  
8,9 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.3, 8.4, 9.1 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 37,500 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 

 5. พัฒนางาน
สารบรรณ 

5.1 กิจกรรมพัฒนางาน 
สารบรรณ/ธุรการ 

5.1 ความส าเร็จของ
งานผลสัมฤทธิ์ที่ได้ 

มาตรฐานที่  
8 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1-8.6 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 15,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 6. การพัฒนา
สถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

6.1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกิจกรรมประชุม
ชมรมผู้ปกครองและครู 
6.2 กิจกรรมประชุมชมรม 
ศิษย์เก่า 

6.1 ร้อยละของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ชมรม
ผู้ปกครองและครู 
ชมรมศิษย์เก่า ให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษา
และการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  
9 
ตัวบ่งชี้ที่ 
9.1 - 9.3 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 32,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

 7. งาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดอย
เต่าวิทยาคม 

7.1 กิจกรรมการจัดเสียง
ตามสายภายในโรงเรียนดอย
เต่าวิทยาคม 

7.1 ร้อยละของครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนที่
ได้รับทราบข่าวสาร 

มาตรฐานที่  
8 , 13 , 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1-8.6 , 
13.2 , 14.2 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 90,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  7.2 กิจกรรมการจัดท าป้าย
นิเทศ ป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ 

7.2 ร้อยละของครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนที่
ได้รับความบันเทิง 

 ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  7.3 กิจกรรมจัดท าวารสาร  
“สะเลียมหวาน” ของ 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

7.3 ร้อยละของครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และภาพกิจกรรมที่
ดีเด่น 

 ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  7.4 กิจกรรมจัดท าแผ่นพับ 
ใบ Brochure 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง 
และ ท้องถิ่น 

7.4 ร้อยละของ
ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชมรม
ศิษย์เก่า แขกผู้มา
เยี่ยมเยียนโรงเรียน 

 ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  7.5 กิจกรรมการจัด
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ วิทยุ
ชุมชนในอ าเภอดอยเต่า 

7.5 ร้อยละของ
ประชาชนในอ าเภอ
ดอยเต่าได้ทราบถึง
กิจกรรมข่าวสารที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม 

 ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  7.6 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
วันส าคัญและข่าวสารต่างๆ 
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคมและ
เว็บไซต์ของ สพม.เขต 34 

       

  7.7 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย        
 8. พัฒนางาน

บริการและงาน
ปฏิคม 

8.1 กิจกรรมพัฒนางาน
บริการ 

8.1 ความเพียงพอ
ของวัสดุ-อุปกรณ์ ที่
ใช้ในการบริการ 

มาตรฐานที่  
8  
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.4 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 20,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  8.2 กิจกรรมงานปฏิคม 8.2 ร้อยละของ
บุคลากรภายในและ
ภายนอกที่ได้รับการ
บริการจากงานปฏิคม 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

 9. งาน
สวัสดิการครู
และนักเรียน 

9.1 กิจกรรมงานค่ารักษา 
พยาบาลและค่าศึกษาเล่า
เรียน 

9.1 ความพึงพอใจใน
งานสวัสดิการของครู
และนักเรียน 

มาตรฐานที่  
2,8  
ตัวบ่งชี้ที่ 
2.2, 8.3 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 93,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

  9.2 กิจกรรมงานร่วมท าบุญ        
  9.3 กิจกรรมงานศพ        
  9.4 กิจกรรมงานแสดงความ

ยินดีส่งเสริมก าลังใจ 
       

  9.5 กิจกรรมสวัสดิการด้าน
คุณภาพชีวิตของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

       

  9.6 กิจกรรมครอบครัว 
ดอยเต่าวิทยาคม 

       



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 10. งาน
โภชนาการและ
สวัสดิการ
ร้านค้า 

10.1 กิจกรรมการคัดเลือก
ร้านค้า และผู้ประกอบการ 
ในโรงอาหารโรงเรียน 

10.1 ร้อยละของครู 
บุคลากรและนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
ที่ผ่านการคัดเลือก 

มาตรฐานที่  
8  
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.3-8.4 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 4,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

  10.2 กิจกรรมสวัสดิการ
ร้านค้าประกอบการ ในโรง
อาหารสถานศึกษา 

10.2 ร้อยละของ
ผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติว่าด้วย
ระเบียบการจ าหน่าย
อาหารในโรงเรียน 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  10.3 กิจกรรมโภชนาการ
ผ่าน อย.น้อย 

       

 11. บริการ
สารสนเทศ ICT 
และศูนย์วิทย
บริการ 

11.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

11.1 ความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
สารสนเทศ ICT 

มาตรฐานที่  
7,8,11,13 
ตัวบ่งชี้ที่ 
7.4, 8.1-8.6 
,11.3, 13.1 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 20,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เสริมสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

12. พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

12.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

12.1 มีแหลงเรียนรู้
เพียงพอกับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

มาตรฐานที่  
11 
ตัวบ่งชี้ที่ 
11.1 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 300,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

  12.2 กิจกรรมบริการแหล่ง
เรียนรู้ 

12.2 ความพึงพอใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

 13. พัฒนา
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

13.1 กิจกรรมซ่อมแซม 
13.2 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
13.3 กิจกรรมดูแล ท าความ
สะอาดอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 
13.4 กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะ
นักเรียน 

13.1 สถานศึกษา
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

มาตรฐานที่  
11 
ตัวบ่งชี้ที่ 
11.1 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 68,100 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

   13.2 ความพึงพอใจ
ในการใช้ 
อาคารสถานที่ 

 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

 14. พัฒนา
และซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค 

14.1 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบน้ าดื่มและน้ าประปา
โรงเรียน 

14.1 ระบบ
สาธารณูปโภค
เพียงพอกับความ
ต้องการของ 

มาตรฐานที่  
11 
ตัวบ่งชี้ที่ 
11.1 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 141,200 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

  14.2 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

บุคลากรในโรงเรียน 
14.2 ความพึงพอใจ
ในการใช้ 

  
ร้อยละ 92 

 
ร้อยละ 96 

 
ร้อยละ 98 

 
ร้อยละ 100 

 

  14.3 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต 

ระบบสาธารณูปโภค
ของโรงเรียน 

      

 15. พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

15.1 กิจกรรมการให้บริการ
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

15.1 วัสดุ-อุปกรณ์
โสตฯ มีความ
เพียงพอ 

มาตรฐานที่  
11 
ตัวบ่งชี้ที่ 
11.1 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 42,500 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  15.2 กิจกรรมการปรับปรุง
พัฒนาระบบเครื่องเสียง 

15.2 ความเพียงพอ
ในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  15.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

       

พัฒนา
คุณภาพ

สถานศึกษา
ตามแนว
ปฏิรูปทาง
การศึกษา 

1. แหล่ง
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 กิจกรรมนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 
1.2 กิจกรรมจัดองค์ความรู้
ของฐานกิจกรรม 
1.3 กิจกรรมจัดภูมิทัศน์
ตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ 

1.1 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้เรียนมีการ
ด ารงชีวิตตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่  
13,14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
13.1-13.2 
,14.1-14.2 , 
15.1 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 98,710 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

  1.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบ 
น้ าสวนล าไย 

       



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 2. พัฒนา
ระบบบริหาร
สถานศึกษา 

2.1 กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2558-2561 
2.2 กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา  2558-2559 
2.3 กิจกรรมจัดท า
โครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน 
2.4 กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของ  
สมศ.รอบที่สาม 
2.5 กิจกรรมจัดท าปฏิทิน 
การปฏิบัติงานโรงเรียน   
ปีการศึกษา  2558 
 

2.1 ความพึงพอใจ 
ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการ
จัดการศึกษา 
2.2 มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงสร้าง
การบริหารงานของ
โรงเรียนที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้ง
มีค าสั่งมอบหมาย
งานและผู้รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานที่  
8,12,14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1-3 ,8.5,  
8. 6,12.1-
12.2, 12.4 -
12.5, 14.1-
14.2 ,15.2 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 94 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

74,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 

        



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  2.6 กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม 
2.7 กิจกรรมประเมินความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษา 
2.8 กิจกรรมปรับปรุงห้อง 
สะเลียมหวาน 

2.3 มีการบริหารจัด
การศึกษา ในด้าน
วิชาการ ด้าน
งบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหาร
ทั่วไป โดยยึดหลัก
ความคุ้มค่า 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

   2.4 มีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม
ด้วยการด าเนินงาน
เป็นระบบครบวงจร 
PDCA 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 3. พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

3.1 กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปี  2558 
3.2 กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

3.1 โรงเรียนมีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
3.2 โรงเรียนมีระบบ  
กลไก และมีการ
พัฒนา  ตรวจสอบ
ติดตาม คุณภาพ
สถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง  

มาตรฐานที่  
12,14,15 
ตัวบ่งชี้ที่ 
12.1-12.6 , 
14.1 , 14.2 , 
15.2 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

25,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 

        

  3.3 กิจกรรมประเมินและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

3.3 โรงเรียนมีการน า
ผลการตรวจสอบ
ติดตามและการ
ประเมินภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุง
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  3.4 กิจกรรมรับการประเมิน
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

3.4 โรงเรียนได้รับ
การประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก
ตามกฎกระทรวง 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

  3.5 กิจกรรมควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
3.6 กิจกรรมรับการประเมิน
จากหน่วยงานอื่นๆ 

3.5 โรงเรียนมีการ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 4. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ของโรงเรียน 

4.1 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
4.2 กิจกรรมบริการข้อมูล
และสารสนเทศ 

4.1 สถานศึกษามี
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องและทันสมัย 

มาตรฐานที่  
8,12 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.2, 12.3 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 25,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล การเงิน
และสินทรัพย์ 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  4.3 กิจกรรมแสดงผลงาน
แห่งเกียรติยศของโรงเรียน 
ครูและนักเรียน 
4.4 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศฝ่าย 

4.2 มีการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
สะดวก รวดเร็วใช้ใน
การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100  

  4.5 กิจกรรมประเมินและ
รายงานผลความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 

       

 5. พัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 

5.1 กิจกรรมสารบรรณและ 
งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

5.1 ข้อมูลสารสนเทศ
ของฝ่ายมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและครบถ้วน 

มาตรฐานที่  
8,12 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.2, 12.3 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 13,500 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมตามโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ 
ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  5.2 กิจกรรมพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

5.2 มีการจัดป้าย
นิเทศความรู้ข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม
งาน 
5.3 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

 ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 94 
 
 
 

ร้อยละ 94 

ร้อยละ 98 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 

 6. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ของกลุ่ม
บริหารงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

6.1 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป 
6.2 กิจกรรมจัดท าป้าย
นิเทศกลุ่มบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

6.1 ข้อมูลสารสนเทศ
ของฝ่ายมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและครบถ้วน 
6.2 มีการจัดป้าย
นิเทศความรู้ข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม
งาน 
6.3 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

มาตรฐานที่  
8,12 
ตัวบ่งชี้ที่ 
8.2, 12.3 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 

10,000 บาท 
/กลุ่ม
บริหารงาน
บริหารทั่วไป 



 

 


