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ค าน า 
 

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นไป  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ข้อ 15 (7) ท่ีระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุ ณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานท้ังหมดของ
สถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้น าเสนอรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้ เรียน 2) ด้านการจัดการศึกษา 3) ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5) มาตรการส่งเสริม รวม 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี ให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว      
 
 ผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี 2558 ฉบับนี้ เป็นผลท่ีเกิดจากความร่วมมือของครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมถึงชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป
และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  
 โรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ประกอบการ
ร้านค้า เจ้าหน้าท่ีนักการภารโรงและ องค์กรต่างๆท่ีให้ความร่วมมืออย่างดีเย่ียม 
 
 
 

โรงเรียนกุศลวิทยา 
             เมษายน 2559 
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               *  สารสนเทศผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนรายตัวบ่งช้ี (มาตรฐานท่ี 1-6 และ     
                     ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2 และมาตรฐานด้านครู มาตรฐานท่ี 7 )  
 *  ประกาศ สพม.10 เรื่องแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกของสถานศึกษา 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน  กุศลวิทยา   ท่ีต้ัง เลขท่ี 1 หมู่ 1   ต าบลบางยาง   อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัด สมุทรสาคร                   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โทร 034-858601 www.kusolwittaya.ac.th เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษ าตอนต้น ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่   32  ไร่  1  งาน  100  ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการ ได้แก่ ต าบลบางยาง , ต าบลหนองนกไข่ ต าบลท่ากระบือ อ าเภอกระทุ่มแบน ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนกุศลวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี   1หมู่ 1 ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแรก
ก่อตั้งโรงเรียนนั้นจากพระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นเจ้าอาวาส โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นท่ีสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ท่ีเป็นศิษย์
วัดและบุตรหลานของชุมชนบางยางและผู้อาศัยใกล้ ๆ วัดบางยาง ได้มาศึกษาเล่าเรียนและต่ อมามีนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น   พระกุศล กุสโล (หลวงปูุเต๊ียม   อุญแจ ) จึงได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ .ศ.
2464 โดยเปิดเป็นโรงเรียนราษฎร์และในขณะนั้นท่านได้รับการแต่งต้ังให้เป็นครูใหญ่   และเนื่องจากมีนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้นท่านจึงขอต้ังเป็นโรงเรียนวัดบางยางขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2481  
 ในปี พ .ศ.2487 โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากท่ีบริเวณหน้าวัดบางยาง    เปิดสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-4  จ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยล าดับ   
 ในปี พ .ศ. 2497  ท่านได้รับเงินบริจาคจ านวนหนึ่งจากประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา   เพื่อก่อตั้งโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และในปีพ.ศ.2500 ได้เปล่ียนซื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนกุศลวิทยา ”   
 ในปี พ .ศ. 2519 ได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนท่ีสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนระบบดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3     
 ในปี พ .ศ. 2540 ได้เปิดสอนในระดั บมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และมีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา โดย
โรงเรียนกุศลวิทยาได้ย้ายไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษาช่วงช้ันท่ี 3และ4    
 ในป ีพ.ศ.2544  โรงเรียนกุศลวิทยาได้ย้ายไปสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัด
การศึกษาระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kusolwittaya.ac.th/
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล   E-Mail:tanjira_eh@hotmail.com โทรศัพท์ 
0816444626  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนกุศลวิทยา               
ต้ังแต่วันท่ี  10  มีนาคม  2557  จนถึง  ปัจจุบัน 
  2)  ( / ) ครูที่ได้รับการแต่งต้ังภายใน (กรณีไม่มีรองผู้อ านวยการโรงเรียน)  
   2.1 ช่ือ-สกุล นางอุริยา  เกตุแก้ว ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  โทรศัพท์   0870329303 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ E-Mail:uriyakatkaew.com 
   2.2 ช่ือ-สกุล นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา โท  โทรศัพท์ 0879773089 
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ E-Mail:Kokguru108@gmail.com 
   2.3 ช่ือ-สกุล นางวิภารัตน์ เขียวเจริญ ระ ดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  โทรศัพท์  0814415189 
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล E-Mail: Viparat02@hotmail.com 
   2.4 ช่ือ-สกุล นายพิเชษฐ์   คงศรี  ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท์  0819449761 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานท่ัวไป E-Mail: Pichet288@gmail.com 
 
3 ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2558 ณ  วันท่ี 31  มีนาคม 2559)  
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 200 คน   
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 120 คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 15 14 29 29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 15 18 33 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 28 13 41 20.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 1 1 2 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1 1 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 5 5 14 14 

รวม 7 64 56 120  

  
 3) นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน  - คน   คิดเป็นร้อยละ -   
 4) นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน 8 คน   คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 5) นักเรียนปัญญาเลิศ (มีผลการเรียน 4 หรือ มีผลการแข่งขันชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1-3               
ในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ)  จ านวน  - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 6) นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ – 
 7) นักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  จ านวน 5 คน    คิดเป็นร้อยละ 4.17 
 8) สถิติการขาดเรียน     10 คน    คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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 9) นักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน   จ านวน  -  คน    คิดเป็นร้อยละ - 
 10) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   
   ม.3   จ านวน   41 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
   ม.6   จ านวน   14 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
 11) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 8 
 12) นักเรียนท่ีท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง/ปี/คน 
จ านวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.83  
 13) นักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ านวน 109 คน    คิดเป็นร้อยละ 90.83 
 14) นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  จ านวน  108  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.00  
 15 ) นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 16) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 70  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.33 
 17) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 50  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.66 
 18) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 62  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.67 
 19) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.83 
 20) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา จ านวน 103  คน       
คิดเป็นร้อยละ 85.83 
 21) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ 45 
 22) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ65 
 23) นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )  จ านวน 39  
คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 
   24) นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 65  คน   
คิดเป็นร้อยละ 54.16 
 25) นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558 เป็นไปตามเกณฑ์  
จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.96 
 26) นักเรียนท่ีมีความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 4  คน จ าแนกคุณภาพเป็น 
  ระดับดี ขึ้นไป จ านวน - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
  ระดับพอใช้   จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.33 
                ระดับปรับปรุงจ านวน - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
           27) นักเรียนท่ีมีความสามารถในการพูดส่ือสารภาษาต่างประเทศอื่นได้ จ านวน -  คน ได้แก ่
 28) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินส มรรถนะส าคัญท่ี 1 ความสามารถในการส่ือสาร โดย 1) ใช้ภาษาถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน 2) พูดเจรจาต่อรอง  3) เลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 4) เลือกใช้วิธีการส่ือสารในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 89  คน  คิดเป็นร้อยละ 74.16  
 29) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ี 2 ความสามารถใ นการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์) ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 84  คน  คิดเป็นร้อยละ 70. 
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 30) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ี 3 ความสามารถในการแกป้ัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 84  
คน  คิดเป็นร้อยละ 70 
 31) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ี 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการ 
  1)  น ากระบวนการเรยีนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2) เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  3) ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
  4) จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  5) ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม  
  6) หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ74.16 
 32) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการ  
  1) เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
  2) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  
ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 101  คน  คิดเป็นร้อยละ 84.16 
 33) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 89  คน   
คิดเป็นร้อยละ 74.49 
 34) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร ในระดับดี ขึ้นไป  
จ านวน 84  คน  คิดเป็นร้อยละ 70 
 35) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ท้ัง 8 ประการ ในระดับดี ขึ้นไป จ านวน 
108  คน  คิดเป็นร้อยละ 90 
 36) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินตามค่านิยม 12 ประการ ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา   
จ านวน 120  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 37) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา   
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 38) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ผู้เรียน) ในระดับดี ขึ้นไป    
จ านวน  119  คน คิดเป็นร้อยละ 99.23  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร  
    (ปีการศึกษา 2558 ณ  วันท่ี 31  มีนาคม 2559) 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉล่ีย 
(ปี/เดือน) 

ครู/ผู้บริหารที่
ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

ประสบการ
ณ์สอนเฉล่ีย 
(ปี/เดือน) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 53 1 34 ปี 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - 
ครู (ข้าราชการ) 4 7 - 8 3 - 35 2 8 ปี 
ครูอัตราจ้าง(ชาวไทย) 1 1 - 2 - - 24 - 1 ปี 
ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) 1 - - 1 - - 66 1 3 ปี 
พนักงานราชการ 1 2 - 3 - - 26 - 3 ปี 
นักการ / ภารโรง 1 - 1  - - 59 - 28 ปี 

รวม 8 11 1 14 4 - - - - 
 
ครู (ข้าราชการ) (รวมทั้งสิ้น 11 คน)   

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นางสาวพวงผกา ปาระมียอง 

กลุ่มสาระภาษาไทย 26 4 เดือน ครู  ผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษไทย 25 

2 นายคเณศ สินไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

24 7 เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย อังกฤษ 25 

3 นางวิภารัตน์  เขียวเจริญ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

55 36 ปี 
ช านาญการ 

พิเศษ 
ป.ตรี ภูมิศาสตร์ 

สังคม,การ
งาน 

36 

4 นางอุริยา เกตุแก้ว 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

57 36 ปี ช านาญการ 
พิเศษ ป.ตรี สังคม สังคมศึกษา 36 

5 นายพิเชษฐ์  คงศรี 
กลุ่มสาระศิลปะ 

38 7 ปี ครู  คศ.1 ป.โท ดนตรี ศิลปะ 36 

6 นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ 

32 3.5 ปี ครู คศ.1 ป.ตรี 
วิทยาการ

คอม 
คอมพิวเตอร์ 38 

7 นายกัมพล  นิยมหาญ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ 

27 2.9 ปี ครู คศ.1 ป.ตรี เกษตร เกษตร 28 

8 นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชร 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

26 7 เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี อังกฤษ อังกฤษ 25 

9 นางสาวปรียาภรณ์ จันตาเวียง 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25 4 เดือน ครูผู้ช่วย ป.ตรี อังกฤษ อังกฤษ 20 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
10 นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
26 7 เดือน ครู  ผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 25 

11 นางสาวพิชญามล เกษมคุณ 25 10 เดือน ครู  ผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 28 
   
  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  -  คน คิดเป็นร้อยละ - 

     จ านวนครูที่พูดส่ือสารภาษาอังกฤษได้ (พูดในช้ันเรียน หรือพูดในสถานการณ์จริง จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 
    ครูอัตราจ้าง (ชาวไทย) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ้าง

ด้วยเงิน 
1 นางสาวพิชวรรณ ร่มกล้า 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
25 4 เดือน ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา อบจ. 

2 นางสาวอรวรรณ แก้วควนชุม 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

25 4 เดือน ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อบจ. 

 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างประเทศ) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 Mr.George Stolworth    66 3 ปี  - - ม.1 เงินอุดหนุน 
 พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อา
ยุ 

ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นายราเชนทร์   ค้ าคูณ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

30 3 ปี ป.ตรี พละศึกษา พละศึกษา งบประมาณ 30 

2 นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

29 3 ปี ป.ตรี เคมี เคมี งบประมาณ 30 

3 นางสาวปาริฉัตร ธรรมดา 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

25 4 เดือน ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ งบประมาณ 20 
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นักการ / ภารโรง / ลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ

ณ์ (ปี) 
วุฒิ 

จบวิชา เอก 
หรือสาขา 

ลักษณะงาน    
ที่ปฏิบัติ 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายสมพร รวีสวัสด์ิ 59 30 มศ.3 - ท่ัวไป งบประมาณ 
2 นางสาวศิริพร เฮี้ยนชาศรี 39 10 ป.ตรี  ท่ัวไป    งบประมาณ 
 ฯลฯ       

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน 1   หลัง อาคารประกอบจ านวน 4 หลัง ส้วม 3 หลัง ฟุตบอล 1 สนามบาสเก็ตบอล 

1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม    สนามตระกรอ้ 1 สนาม 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ  
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 4,324,116 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 4,324,116 
เงินงบประมาณ 537,800 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/รายหัว 537,800 

เงินนอกงบประมาณ 223,951 พัฒนาสถานศึกษา การจัดการศึกษา 223,951 
รวมรายรับ 5,090,191 รวมรายจ่าย 5,090,191 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สังคมเกษตร ปลูกข้าว ท าสวนผลไม้ ดอกไม้ และอุตสาหกรรม    
ในครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 10,000 คน โดยประมาณ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนต าบล
บางยาง  ต าบลหนองนกไข่  ต าบลสวนส้ม  และโรงเรียนต้ังอยู่ห่างจาก อ าเภอกระทุ่ มแบน 12 กิโลเมตร      
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ งานปิดทองหลวงพ่อศรีธรรมราช ณ วัดบางยาง งานถวาย
สักการะพระเจ้าตากสิน ณ วัดหนองนกไข่   ประเพณีห่อข้าวต้มมัด ณ วัดหนองนกไข่   

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   อาชีพหลัก คือ รับจ้างและท าสวน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ  50,000  บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  3  คน  

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่นวัดบางยาง วัดหนองนกไข่ วัดเทพรัตนาร าม วัดท่ากระบือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  ศูนย์เกษตร วัดนางสาวท าให้
ผู้เรียนสามารถได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนได้  

ข้อจ ากัด  คือ การเดินทางเนื่องจากมีรถประจ าทางผ่านเส้นทางน้อยมาก  และงบประมาณในการจ้างรถเพื่อ
จะน าเด็กไปศึกษาดูงานมีน้อย  จึงท าให้เกิดปัญหาในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑ ~ 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
 กิจกรรม 

เวลาเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
   คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
   วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๑๒๐(๓ นก.) 
 
๔๐(๑ นก.) 

๑๒๐(๓ นก.) 
 

๔๐(๑ นก.) 

๑๒๐(๓ นก.) 
 

๔๐(๑ นก.) 

๒๔๐(๖ นก.) 
 

๘๐(๒ นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

   ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
   รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารีฯ 
- ชมรม ชุมนุม 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๓๖๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูพิชญามน 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูพิชญามน 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูจันห์นิภา 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูวิภารัตน์ 
ส๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูชินนุพงษ ์
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ๑.๐(๔๐) ครูวิภารัตน์ 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐)  
ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑              ๑.๐(๔๐) ครูพิชญามน 
ง๒๐....     การประมวลผลค า  ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
ง๒๑๒๐๑  พิมพ์ดีดไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ครูวิภารัตน์ 
ส๒๑๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ครูวิภารัตน์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  
 
 

 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  

ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูคเณศ 
ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูพิชญามน 
ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูธนพัฒน ์
ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูวิภารัตน์ 
ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูพิชวรรณ 
พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูศิวภรณ์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐)  
ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒              ๑.๐(๔๐) ครูพิชญามน 
ง๒๑๒๐๒  พิมพ์ดีดไทย ๒ ๑.๐(๔๐) ครูวิภารัตน์ 
ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) ครูวิภารัตน์ 
I๒๐๒๐๑   การศึกษาและการค้นคว้าอิสระ ๑.๐(๔๐) ครูอรวรรณ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  
 
 

 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๔ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูวรรณิภา 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูพิชญามน 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูจันห์นิภา 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูชินนุพงษ ์
ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูชินนุพงษ ์
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๐(๑๖๐)  
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓              ๑.๐(๔๐) ครูพิชญามน 
ท๒๒๒๐๑  การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๑ ๐.๕(๒๐) ครูจันห์นิภา 
ง๒๒๒๐๑  โครงงานเกษตร ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
I๒๐๒๐๑  การศึกษาและการค้นคว้าอิสระ ๑.๐(๔๐) ครูวรรณิภา 
ส๒๒๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ครูอุริยา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  
 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๕ ~ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  

 
ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  
ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูคเณศ 
ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูปาริฉัตร 
ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูอรวรรณ 
ส๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูพิชวรรณ 
ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูพิชวรรณ 
พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูศิวภรณ์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕ (๑๘๐)  
ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔             ๑.๐(๔๐) ครูพิชญามน 
ส๒๒๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) ครูอุริยา 
ง๒๒๒๐๒  การเล้ียงสัตว์ ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
I๒๐๒๐๒   การส่ือสารและการน าเสนอ ๑.๐(๔๐) ครูอรวรรณ 
อ๒๒๒๐๒  อังกฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  
 
 

 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๖ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูวิภารัตน์ 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูจตุพร 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูวรรณิภา 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูวิไล 
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูวิไล 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕              ๑.๐(๔๐) ครูจตุพร 
ง๒๓๒๐๑  เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
ส๒๓๒๐๕  หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕(๒๐) ครูวิไล 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ๑.๐(๔๐) ครูนิธินันท์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  
 
 

 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๗ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  

ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ครูคเณศ 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูพิชญามน 
ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ครูจันห์นิภา 
ส๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ครูอุริยา 
ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ครูพิชวรรณ 
พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  ครูราเชนทร์ 
พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) ครูศิวภรณ์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐)  
ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖             ๑.๐(๔๐) ครูปาริฉัตร 
ส๒๐๒๓๖  หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕(๒๐) ครูอุริยา 
ง๒๓๒๐๑  เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ๒ ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม / ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๘ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๙.๐(๓๖๐)  

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐) ครูจตุพร 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ครูจตุพร 
ว๓๐๑๐๒  เคมี ๑.๕(๖๐) ครูจันห์นิภา 
ว๓๐๑๐๓  ชีววิทยา ๑.๕(๖๐) ครูวรรณิภา 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) ครูชินนุพงษ ์
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ครูวิไล 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕(๒๐) ครูวิภารัตน์ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  
พ๓๐๒๖   เทเบิลเทนนิส ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ส๓๐๒๐๓ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ๑.๐(๔๐) ครูวิไล 
ง๓๐๒๕๕  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีปฏิบัติ ๑ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๐๒๔๖  งานเกษตร ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
ส๓๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ครูชินนุพงษ ์
I๓๐๒๐๑ การศึกษาและค้นคว้าอิสระ ๑ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  
 

    
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๙ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๙.๐(๓๖๐)  

ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐(๔๐) ครูคเณศ 
ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ครูปาริฉัตร 
ว๓๐๑๐๑  ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐) ครูธนพัฒน ์
ว๓๐๑๐๔  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) ครูพิชวรรณ 
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ครูอุริยา 
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ง๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕(๒๐) ครูทัศนียา 
อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  
I๓๐๒๐๒ การศึกษาและค้นคว้าอิสระ ๒ ๑.๐(๔๐) ครูจันท์นิภา 
ว.๓๐๒๐๖   โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) ครูธนพัฒน ์
ว.๓๐๑๐๑   วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ๑.๐(๔๐) ครูอรรวรรณ 
ศ๓๐๒๐๒ ดนตรีปฏิบัติ ๒ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๐๒๒๓  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
พ.๓๐๒๐๔   ฟุตซอล ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ส๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕(๒๐) ครูพิชวรรณ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  
 

    
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๒๐ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐(๒๔๐)  

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) ครูจันท์นิภา 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐ (๔๐) ครูจตุพร 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ครูชินนุพงษ ์
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐) ครูวิไล 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๒๑๐๑  การงานฯเกษตร ๐.๕(๒๐)  ครูกัมพล 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐(๔๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  
ส๓๒๒๐๑ วิถีไทย ๑.๐(๔๐) ครูชินนุพงษ ์
ส๓๒๒๐๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ครูชินนุพงษ ์
ส๓๒๒๐๘ อาเซียนศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
ท๓๐๒๐๖ การอ่านและตีความ ๑ ๑.๐(๔๐) ครูจตุพร 
อ๓๐๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) ครูจันท์นิภา 
พ๓๐๒๐๒  แบตมินตัน ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ง๓๐๒๐๑  การปลูกพืชดอก ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
ง๓๒๒๒๔ งานเขียนเว็บไซต์ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
I๓๐๒๐๑  การศึกษาและค้นคว้าอิสระ ๑ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีปฏิบัติ ๓ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  
 

    
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๒๑ ~ 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐(๒๔๐)  

ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) ครูคเณศ 
ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐ (๔๐) ครูปาริฉัตร 
ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) ครูพิชวรรณ 
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ครูอุริยา 
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ง๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๐.๕(๒๐) ครูทัศนียา 
อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  
ง๓๐๒๔๑  การขยายพันธุ์พืช ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
I๓๐๒๐๒  การศึกษาและการค้นคว้าอิสระ๒ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ว.๓๐๒๖๑ สารสังเคราะห์ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ศ๓๐๒๐๔  ดนตรีปฏิบัติ ๔ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ส๓๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) ครูพิชวรรณ 
ว๓๐๒๐๖  โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) ครูธนพัฒน ์
ส๓๒๒๐๘  อาเซียนศึกษา ๒ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
อ๓๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 
พ๓๐๒๐๕    พลศึกษา(ฟุตซอล) ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ง๓๐๒๕๓  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕(๒๒๐)  

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) ครูวิภารัตน์ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐ (๔๐) ครูพิชญามน 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ครูวิไล 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๓๑๐๑  การงานฯเกษตร ๐.๕(๒๐)  ครูกัมพล 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐(๔๐) ครูนิธินันท์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  
ท๓๐๒๐๖  การตีความ ๑.๐(๔๐) ครูจตุพร 
ส๓๐๒๐๑  เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐(๔๐) ครูวิภารัตน์ 
ว๓๐๒๐๒  วิทย์เพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ง๓๓๒๐๓  การสร้างงานแอนิเมชัน ๑ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
พ๓๐๒๐๒  แบตมินตัน ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ง๓๐๒๐๑  การปลูกพืชดอก ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
อ๓๐๒๐๑  อังกฤษเพื่ออาชีพ ๑.๐(๔๐) ครูนิธินันท์ 
ศ๓๐๒๐๕  ดนตรีปฏิบัติ ๕ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ส๓๐๒๐๖  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ ๑.๐(๔๐) ครูวิไล 
ส๓๓๒๐๕  หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕(๒๐) ครูชินนุพงษ ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ศิลป์ทั่วไป)  
 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) ครูผู้สอน 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕(๒๒๐)  

ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) ครูคเณศ 
ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐ (๔๐) ครูพิชญามน 
ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ครูอุริยา 
พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) ครูราเชนทร์ 
ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕(๒๐) ครูพิเชษฐ์ 
ง๓๓๑๐๒  การงานฯ ๐.๕(๒๐)  ครูทัศนียา 
อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  
ส๓๐๒๓๖  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕(๒๐) ครูพิชวรรณ 
ง๓๐๒๐๓  งานช่างอาหารว่าง ๑.๐(๔๐) ครูวิภารัตน์ 
ง๓๐๒๕๓  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 
อ๓๐๒๐๒  อังกฤษเพื่อการสอบ ๑.๐(๔๐) ครูศิวภรณ์ 
ศ๓๐๒๐๖  ดนตรีปฏิบัติ ๖ ๑.๐(๔๐) ครูพิเชษฐ์ 
ส๓๐๒๑๐  อาเซียนในโลกปัจจุบัน ๑.๐(๔๐) ครูอุริยา 
ง๓๓๒๐๔  การสร้างงานแอนิเมชัน ๒ ๑.๐(๔๐) ครูทัศนียา 
พ๓๐.๒๐๔    พลศึกษา(ฟุตซอล) ๑.๐(๔๐) ครูราเชนทร์ 
ว๓๐๒๖๑     สารสังเคราะห์ ๑.๐(๔๐) ครูจันห์นิภา 
ง๓๐๒๔๑  การขยายพันธุ์พืช ๑.๐(๔๐) ครูกัมพล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๑ 
ก๓๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม๑/รักษาดินแดน  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  
 

  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 31 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ การลงช่ือยืมและส่งคืน 
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในรอบปีการศึกษา  เฉล่ีย  30 คน /วัน คิดเป็นร้อยละ  34.62 ของ
นักเรียนท้ังหมด และเฉล่ีย 45 คน /สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.62 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน 1 ห้อง   
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม      จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
   ห้อง ดนตรี                          จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 27 เครื่อง 
               ใช้เพื่อการเรียนการสอน 22 เครื่อง 
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 22 เครื่อง 
               จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 120 คน /วัน  
คิดเป็นร้อยละ100 ของนักเรียนท้ังหมด และเฉล่ีย 120 คน /สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
               ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  5 เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
               จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   120 คน /ปี คิดเป็นร้อยละ 100 
ของนักเรียนท้ังหมด 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.เศรษฐกิจพอเพียง 
-แปลงนาสาธิต 
-บ่อเล้ียงปลา 
2.ห้องวิทยาศาสตร์ 
3.ห้องคณิตศาสตร์ 
4.ห้องภาษาอังกฤษ 
5.ห้องคอมพิวเตอร์ 
6.ห้องพิมพ์ดีด 
7.ห้องดนตรี/ศิลปะ 
8.ห้องคหกรรม 
9.วิหารหลวงพ่อกุศล  กุสโล 
10.ห้องสมุด 
11.ห้องภาษาไทย 

 
25 
15 
70 
58 
82 
65 
20 
30 
60 
60 
140 
60 
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12.ห้องพระพุทธศาสนา 
13.ห้องพยาบาล 
14.โรงอาหาร 
15.ห้องพลศึกษา 
16. ห้องอาเซียนฯลฯ 

20 
40 
130 
65 
25 

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   130 คน /ปี คิดเป็นร้อยละ 100 
ของนักเรียนท้ังหมด  

 
 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1 คุณสมประสงค์ แย้มบางยาง เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
 7) ครูจิตอาสา ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
   7.1 ช่ือ-สกุล  Mr.George Stolworth   ให้ความรู้เรื่อง   ภาษาอังกฤษ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   64   ครั้ง/ปี   
   7.2 พระอาจาร์ย จากวัดปูอมวิเชียร จังหวัดสมุทรสาคร สถติิการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1  
ครั้ง/ปี 
   7.3 ช่ือ-สกุล คุณธนัช  ชะยามาส  ให้ความรู้เรื่อง   ภาษาจีนกลาง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน  32  ครั้ง/ปี 
   7.4 ช่ือ-สกุล นางศันสนีย์  สินประเสริฐ  ให้ความรู้เรื่อง   O-NET ภาษไทยและ Gat ท่ัวไป 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  3  ครั้ง/ปี 
    

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
2. พุทธมณฑล 
3. ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
4.วัดบางยาง 
5.วัดหนองนกไข ่
6.วัดท่ากระบือ 
7.วัดนางสาว 
8.อุทยานราชภักดิ์                                  
9.สวนปาล์ม ท่าตะคร้อปาล์มฮิล 
10.หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 
11.วัดเทพรัตนาราม 
12.ศูนย์เกษตร วัดนางสาวฯลฯ 

- 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
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   7.5 ช่ือ-สกุล นางอรทัย    แย้มมณฑา  ให้ความรู้เรื่อง O-NET การออกข้อสอบคณิตศาสตร์  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  15  ครั้ง/ปี  
   7.6 องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง ให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1 
ครั้ง/ปี 
 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

1.การขับเคล่ือนค่านิยมหลัก 12 
ประการสู่หลักการปฏิบัติในสถานศึกษา 

ประจ าปี 2558 ประเภทสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น 
อันดับ 2 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 
 

ผู้บริหาร 
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล  

 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
จังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีการศึกษา 
2558 

 
- จังหวัดสมุทรสาครและ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

ครู 
นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ 

 
1.ผู้สอนนักเรียน สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นม.1-3 เหรียญ
ทองแดง 
2.ผู้สอนนักเรียน ประกวดมารยาทไทย 
ชั้น ม.4-6 เหรียญทองแดง 
3.ผู้สอนนักเรียน แข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์แระเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
และ ม.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง 1.ผู้สอนนักเรียน สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นม.1-3 เหรียญ
ทองแดง 
2.ผู้สอนนักเรียน แข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์แระเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
และ ม.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๒๗ ~ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 3. ผู้สอนนักเรียน แข่งขัน หนังสือเล่ม

เล็ก ชั้น ม.1-3 เหรียญทอง  และ ม.4-
6 เหรียญทองแดง 

 

นางสาวจตุพร โสดารัตน์ ผู้สอนนักเรียน แข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก 
ชั้น ม.1-3 เหรียญทอง  และ ม.4-6 
เหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ ผู้สอนนักเรียน แข่งขันเคร่ืองบินพลัง
ยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วย
มือ)ชั้น ม.1-3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นางวิภารัตน์ เขียวเจริญ ผู้สอนนักเรียน แข่งขันมารยาทไทย 
ชั้น ม.1-3 เหรียญเงิน และ ม.4-6 
เหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นางอุริยา เกตุแก้ว ผู้สอนนักเรียน แข่งขันมารยาทไทย 
ชั้น ม.1-3 เหรียญเงิน และ ม.4-6 
เหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นักเรียน 
เด็กหญิงศุภกานต์ โมบัณฑิต 
 

 
1. สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ช้ันม.1-3 
เหรียญทองแดง 
2. แข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ช้ัน ม.1-3 
เหรียญทอง   

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นายธีระพงษ์ อุทัยพล 
 

1. ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
2. แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์แระเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 
3. แข่งขันมารยาทไทย ช้ัน ม.4-6 
เหรียญทองแดง 
 

-จังหวัดสมุทรสาคร 
-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นายนนทวัฒน์ เช่ียวชูกุล 1. แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์แระเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 
2. แข่งขันมารยาทไทย ช้ัน ม.4-6 
เหรียญทองแดง 
3. แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ช้ัน ม.4-6 
เหรียญทองแดง 

-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๒๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชุติภรณ์ จันทร์เพชร แข่งขันมารยาทไทย ช้ัน ม.4-6 เหรียญ

ทองแดง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

นางสาวปัทมวรรณ ต าลึงทอง แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ช้ัน ม.4-6 
เหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

เด็กชายสมชาย มีแก้ว . แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์แระเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

เด็กหญิงดวงตา แก้วอินทร์ . แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์แระเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

เด็กชายธีระ พวงบางยาง . แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์แระเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

1.เด็กชายกิตติศักดิ์ อินชูกุล 
2.เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์
คลองตัน 

การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 
เหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

1.เด็กชายณัฐสิทธิ์ สนิท 
2.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สายสวัสด์ิ 
3.เด็กชายอุทร อังชิต 

แข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบิน
ไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ)ช้ัน ม.1-3 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๒๙ ~ 
 

  10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
1 โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. เพื่อเป็นการวางแผน
ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558 
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการของโรงเรียนใช้
หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
3. เพื่อก าหนดรูปแบบ 
วิธีการด าเนินงาน และ
งบประมาณในการ
บริหารโครงการ 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อปรับกล
ยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 
2. จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีการ
จัดสรรงบประมาณ
ท่ีตอบสนองต่อ
แผนการปฏบิัติการ
เชิงปริมาณ 
2. ร้อยละ 100 
คณะครูมีวิธีการใน
การจัดท าโครงการ
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

มฐ. ท่ี 12 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
บริการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้โรงเรียน
สามารถพัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาโดยยึดตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและสามารถ
จัดการศึกษาโดยยึด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ ศึกษา
ข้อมูลการท าโครงการ 
2. เขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ 
3. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรม 
5. สรุปการด าเนิน
โครงการ 
6. ประเมินและ
รายงานการด าเนิน
โครงการ 

1. โรงเรียนสามารถ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษาโดยยึด
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ร้อยละ 
96 
2. โรงเรียนมีระบบ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพและ
สามารถจัดการ 
ศึกษาโดยยึดตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้ ร้อยละ96 
 
 
 

มฐ. ท่ี 15 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
3 โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานและ
จ าเป็นในการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
ให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศแก่
บุคคลากรและผู้สนใจ 
4. เพื่อพัฒนาระบบ
การส่ือสารและ
ความเร็วอินเตอร์เน็ต 
5. เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายท้ังโรงเรียน 
6. เพื่อซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. จัดประชุม 
2. ด าเนินตามโครงการ 
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดให้มี
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนการสอนและ
การบริการ ร้อยละ 
90 
2. ครูร้อยละ 90 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
พัฒนางาน 
3. นักเรียนร้อยละ 
90 สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

มฐ. ท่ี 12 

4 โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

1. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติมารยาทของคน
ไทยได้ถูกต้อง 
2. ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในเรื่องมารยาท 
3. ซาบซึ้งและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 
4. ขั้นสรุปและรายงาน
ผล 

1. นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยาเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
90  
2. นักเรียนปฏิบัติ
ได้ถูกต้องสวยงาม
และเห็น
ความส าคัญในกา
กรฝึกมารยาทไทย 

มฐ. ท่ี 14 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๑ ~ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
5 โครงการส่งเสริม

พัฒนาบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้และ
บริการชุมชน 

1. ลดปริมาณพื้นท่ีท่ี
เป็นจุดอับจุดบกพร่อง
และจุดเส่ือมโทรมให้
เกิดความสะอาดร่มรื่น
สวยงาม  น่าอยู่  
ปลอดภัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี 
2. พัฒนาอาคารเรียน
ต่างให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
3. นักเรียน ครู 
บุคลากรและชุมชนเกิด
ความพึงพอในในการ
ใช้บริการ 

1. ส ารวจอาคารที่ต้อง
พัฒนา 
2. ประชุมจัดท า
โครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประสานแผน/น าไป
หลอม 
4. รวมเป็นแผนปฏิบัติ
การส ารวจตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมและจัดท า
รายงานโครงการ
น าเสนอผู้บริหาร 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โรงเรียนร้อยละ 95 
มีความพึงพอใจ
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

มฐ. ท่ี 11 

5.1 กิจกรรม Big 
Cleaning Day and 
Clean Zone 

1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ท่ีดีให้แก่นักเรียนใน
การรักษาความสะอาด 
โดยการเก็บขยะ ท า
ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
เรื่อวินัยในการรักษา
ความสะอาด  
3. เพื่อสร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
 

1. จัดประชุม 
2. ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน  
อาคารเรียน  
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ สะอาดสอ้าน
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 

มฐ. ท่ี 11 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๒ ~ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

  4. เพื่อให้บริเวณ
โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

   

6  โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา 
2. เพื่อให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาได้
ถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวที 
4. เพื่อให้นักเรียน
ภูมิใจใจความเป็นไทย 
นิยมไทย 

1. จัดประชุม 
2. ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 95 มี
คุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีงามตามแบบวิถี
พุทธ 
2. นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขตาม
หลักธรรม 
3. นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
ตระหนักและรู้จัก
หลีกเล่ียงจากส่ิง
เสพติดและ
อบายมุข 

มฐ. ท่ี 2 

7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม และ 
 จริยธรรม 

1. จัดประชุม 
2. ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 95 มี
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

มฐ. ท่ี 2 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๓ ~ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมรัก
การอ่าน 
8.1 กิจกรรมตอบ
ปัญหาสารานุกรม
ไทย 
 8.2 กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 

1. ให้นักเรียนมีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญในการอ่าน 

1. วางแผนประชุมครู 
2. เสนอโครงการขอ
อนุมัติกิจกรรม 
3. รับสมัครนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ 
4. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
5. ประเมินผลและ
สรุปผลกิจกรรม 

1. นักเรียนร้อยละ 
90 มีนิสัยรักการ
อ่าน 
2. ครูและนักเรียน
ใช้เวลาว่างในการ
เข้าห้องสมุดมาก
ขึ้น 

มฐ.ท่ี 3 

9 กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันม. 1 – 3  

1. เพื่อฝึกความอดทน
และมีระเบียบวินัย 
2. เพื่อเป็นการทดสอบ
และกรปฏิบัติจริงตาม
ระบบหมู่ การเป็นผู้น า
ผู้ตามท่ีดี 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ลูกเสือเกิดการเรียน 
รู้เรื่องความสามัคคีการ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การรง
ต่อเวลา การเสียสละ 
รู้จักรับผิดชอบ 

1. จัดประชุม 
2. ด าเนินการตาม
โครงการ 
3. สรุป / รายงานผล
การด าเนินงาน 

นักเรียนร้อยละ 95 
มีความอดทนและมี
ระเบียบวินัย 
นักเรียนร้อยละ 95 
ได้ฝึกประสบการณ์
ตรงการ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การ
ตรงต่อเวลา การ
เสียสละ การเป็น
ผู้น าผู้ตามท่ีดี 

มฐ.ท่ี 6 

10 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จัก
ประวัติและวรรณกรรม
ของท่านสุนทรภู่ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มสาระภาษาไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เป็นคนดี มีศีลธรรมน า
ข้อคิดเป็นแนวทางใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ส่งเสริมให้เยาวชนรัก
ในวัฒนธรรมธรรมอันดี
งามของไทย 

1. ประชุม วางแผน 
2. เสนอขออนุมัติ 
3. รับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นประเมินผลและ
สรุปกิจกรรม 

1. นักเรียนมีความรู้
และเข้าใจประวัติท่าน
สุนทรภู่ ร้อยละ 97 
2. นักเรียนน าข้อคิด
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มฐ.ท่ี 3,6 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๔ ~ 
 

ท่ี 
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

11 กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนรัก 
สนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาภาษาไทย 
3. เพื่อให้นักเรียน
ส่ือสารภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

1. ประชุม วางแผน 
2. เสนอขออนุมัติ 
3. รับสมัครนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นติดตาม
ประเมินผล 
5. สรุปผล 
6. รายงานกิจกรรม 

1. นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกจิกรรมวัน
ภาษาไทยร้อยละ 97 
2. นักเรียนรัก สนใจ 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาไทย 
3. นักเรียนส่ือสาร
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

มฐ.ท่ี 3,4,6 

12 กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ศาลพันท้าย 
นรสิงห์ 

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความซื่อสัตย์และ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 

1. ประชุมช้ีแจงครู 
2. วางแผนด าเนินงาน 
3. เสนอขออนุมัติ 
4. ด าเนินการตามแผน 
5. พานักเรียนไป 
ทัศนศึกษา 
6. ประเมินผล 
7. สรุปผลด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนมีความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ 
เรื่อง พันท้ายนรสิงห ์
2. นักเรียนน าลักษณะ
นิสัยท่ีดีเด่นของพัน
ท้ายนรสิงห์มาใช้ใน
ชีวิตจริง ร้อยละ 100 

มฐ.ท่ี 3,6 

13 กิจกรรม 
Knowledge 
Garden 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้เรื่องพรรณไม้ใน
โรงเรียน  
2. กระตุ้นให้นักเรียน
ทุกคนตระหนักและ
เห็นความส าคัญ 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นติดตาม 
4. ขั้นสรุปและรายงาน
ผล 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
ความคิด 

มฐ.ท่ี 11, 13 

14 กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นจาก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ท่ีเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในเรื่องการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
2. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้า
รับการอบรมตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการ
ปฐมพยาบาลได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้า
รับการอบรม 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุม
เตรียมการ 
3. น านักเรียนเข้า
อบรม 
4. ประเมิน และ
รายงานผล 

นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นจาก
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

มฐ.ท่ี 1, 11 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๕ ~ 
 

 

ท่ี 
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

 

 ปฏิบัติการช่วยเหลือ
และให้การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้ถูก
วิธี 

  

 

15 กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน า อย.
น้อย 

1. เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม อย.
น้อย มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องร้านยาและสามารถ
เลือกซื้อ เลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมท้ังสามารถเผยแพร่
ความรู้ท่ีได้ไปยังเพื่อน
นักเรียนและครอบครัว 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุม
เตรียมการ 
3. น านักเรียนเข้า
อบรม 
4. ประเมิน และ
รายงานผล 

นักเรียนท่ีเข้าอบรม 
อย.น้อย ร้อยละ 100 

มฐ.ท่ี 1 , 11 

16 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนโดย
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางยาง 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ตรวจสุขภาพ 
2. เพื่อค้นพบปัญหา
สุขภาพของนักเรียน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุม
เตรียมการ 
3. น านักเรียนเข้า
อบรม 
4. ประเมิน และ
รายงานผล 

นักเรียนร้อยละ 80 
มารับการตรวจ
สุขภาพ นักเรียนท่ีมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ
ได้รับการส่งต่อข้อมูล
เพื่อน าไปแก้ไขปัญหา
สุขภาพต่อไป 

มฐ.ท่ี 1 , 11 

17 กิจกรรมสภานักเรียน 1. นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธี
ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
และได้เข้าใจบทบาทการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
2. นักเรียนน าวิถีการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์อันเป็น
ประมุขมาประยุกต์ใช้ได้ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 
 2. ประกาศรับสมัคร         
ผู้สมัครประธานนักเรียน 

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมี 
สิทธิ์ลงสมัครประธาน
นักเรียน 

4. ก าหนดวันเลือกตั้ง 
5. ท าการเลือกตั้ง 
6. ประชุมสภานักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วิถีประชาธิปไตย 

มฐ.ท่ี 2 , 3 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๖ ~ 
 

ท่ี 
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

18  กิจกรรมวันเด็ก ปี
การศึกษา 2558 

1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ 
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาส
แลกเปล่ียนการมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

- กิจกรรมตักบาตรฟัง
เทศน์ 
- จัดแข่งขันวิ่งซุปเปอร์
แมน 
- จัดแข่งขันกินวิบาก 
- จัดแข่งขันเหยียบไข่
ไดโนเสาร์ 
- จัดแข่งขันเก้าอี้ดนตรี 
- จับสลากของขวัญให้
นักเรียน 
- ประกวดร้องเพลง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

นักเรียนโรงเรียนกุศล
วิทยาร้อยละ 90 

มฐ.ท่ี 1 , 2 

19. โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความ รู้จากแหล่ง 
เรียนรู้นอกโรงเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรงอย่าง
กว้างขวางในการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนเพื่อ
ด าเนินงาน 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของการ
น านักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างให้นักเรียน
มีประสบการณ์ตรง
อย่างกว้างขวาง 
2. ร้อยละ 80 
เสริมสร้างให้นักเรียน
มีประสบการณ์ตรง
อย่างกว้างขวางใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

มฐ.ท่ี 11,13 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๗ ~ 
 

ท่ี 
ชือ่ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

20 โครงการเยาวชน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณ
ค่าของส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้า
ร่วมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนเพื่อ
ด าเนินงาน 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการ 

นักเรียนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมอใน
การท ากิจกรรมร้อย
ละ 90 
นักเรียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 
90 

มฐ.ท่ี 2 , 13 ,14 

21 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพื่อยกระดับผลการ
เรียนของโรงเรียนให้ดี
ขึ้น 
2. เพื่อเพิ่มผลการสอบ 
O-NET  ของโรงเรียน
ให้ดีขึ้น 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการ 

1.ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีผลการเรียน
ท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนท่ีต้ังไว้คือได้
เกรด 2.5 ขึ้นไป 
2.ร้อย 40 ของ
นักเรียนท่ีสอบผ่าน 
O-NET ได้เกิน
ขีดจ ากัดล่าง 

มฐ.ท่ี 5 
 

22 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการ
และเครื่องมือท่ีมี 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ 

1.ร้อยละ 80 ของการ
ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมี
กระบวนการ  วิธีการ
และเครื่องมือท่ีมี 

มฐ.ท่ี 1,10 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๘ ~ 
 

ท่ี 
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

  คุณภาพด้านมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได้ 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครู
ประจ าช้ันบุคลากรใน
โรงเรียนผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการ 

คุณภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.ร้อยละ 80 ของครู
ประจ าช้ันและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรภายนอกมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

24 โครงการรณรง
ต่อต้านยาเสพติด
เอดส์และเพศศึกษา 

1.เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการ 

1.ร้อยละ 80 ของการ
เฝูาระวังนักเรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 
2.ร้อยละ 80 ของการ
เพิม่พูนความรู้ให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดและ

โรคเอดส์ 

มฐ.ท่ี 1 
 

25 โครงการธนาคาร
โรงเรียนกุศลวิทยา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียนกุศล
วิทยามีการออมทรัพย์
และเกิดอุปนิสัย
เพียงพอตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อฝึกทักษะการ
ให้บริการและการ 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน 

1.ร้อยละ 80 ของ
การส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียน
กุศลวิทยามีการ
ออมทรัพย์และเกิด
อุปนิสัยเพียงพอ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละ 80 ของ 

 

มฐ.ท่ี 6,14 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๓๙ ~ 
 

ท่ี 
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

  บริหารจัดการของ
คณะกรรม 
การธนาคารโรงเรียน 

การด าเนินโครงการ การให้บริการและ
การบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียน 

 

27 โครงการส่งเสริมให้
ชุมชนและองค์กร
ต่างๆมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ศึกษา 

1.เพื่อให้โรงเรียนได้น า
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2.เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงทรัพยากร
ท้องถิ่นของตนเองมาก
ขึ้น 

- ประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลการท า
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน 
- สรุปการด าเนิน
โครงการ 
- ประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการ 

  

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา   

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้น

สังกัด 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                 ที่พึงประสงค์ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
                 ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง       

อย่างต่อเนื่อง 
 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล     

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๐ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา   

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้น

สังกัด 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร 
ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 

                  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
ดีเย่ียม 

   
ดีเย่ียม มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
                 ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี       
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
                   การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                      เต็มศักยภาพ                                  

 
ดี 
 

 
ดี 
 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน        
   ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

                     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                                                              
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 
 

ดีเย่ียม 

 
 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีไมตรี 
14.2 จักโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุอัตลักษณ์ 
ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัย “ยิ้มไหว้ ทักทาย มีไมตร”ี                                                      
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                       



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๑ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา   

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้น

สังกัด 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น                          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ  ส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการรักการอ่าน 
15.2 จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
15.3 จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ                                                      

ดีมาก ดีมาก 

สรุปคุณภาพโดยรวม ดีมาก ดีมาก 
ผลคะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน) 85.54 87.65 

   

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับ 

ปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

พอ 
ใช ้

ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                ที่พึงประสงค์ 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที ่3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
                ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
                 การพัฒนาสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    √ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๒ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับ 

ปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

พอ 
ใช ้

ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
√  ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  

                 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา        
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
                  ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม       
√ ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 

                 บทบาทของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
                  มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาเพื่อให้ 
                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   √  

 
โรงเรียนมีผลการประเมิน   ระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย ได้ 85.27 คะแนน 

ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา          รับรอง           ไม่รับรอง 
 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
    จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะ  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
            จุดเด่น : โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแ สวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการอ่าน และรู้จัก
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยครูประจ าวิชาทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่านโดยฝุาย
วิชาการได้จัดช่ัวโมงให้นักเรียนอ่าน และบันทึกลงสมุดรักการอ่าน โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และในช่ัวโมงว่าง รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนท าหนังสือเล่มเล็ก มีการจัดโครงการรักการ
อ่าน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกทักษะชีวิต นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยใฝุเรียนรู้จริง ท้ังในและ
นอกโรงเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการต่างๆ 
 จุดที่ควรพัฒนา :  ควรเน้นการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะ :  ควรเพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโ ดยกระตุ้นให้นักเรียนมีกิจกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๓ ~ 
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    
จุดเด่น :  
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมอนามัย 
รู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ปลอดจากส่ิงเสพติด มีสุนทรียภาพ เข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร ด้าน
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ นันทนาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดี ไม่ขาด
เรียน มาสาย และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มีลักษณะของผู้ เรียนท่ี 9 ประการเป็นลูกท่ีดีของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ช่วยงานบ้าน เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ กตัญญู บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จาก
การอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงท้ังในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถด้านการ
คิดและการปรับตัวเข้ากับสังคม 
 2) ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา คือ ยิ้มไหว้ ทักทาย มีไมตรี ผู้เรียนอ่อน
น้อม มีมารยาทงามตามแบบไทย ทักทายครู ผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างสวยงาม ถูกต้อง 
 3) สถานศึกษามีจุดเด่นท่ีสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษ า คือ สถานศึกษาพอเพียงสถานศึกษาได้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 4) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีสามารถจัดระบบบริห ารให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้องของทุกฝุาย ใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการจัด
โครงสร้างการบริหารเป็น 4 งานได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีจ านวน 9 คน มีการแต่งต้ังถูกต้องตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษามีบรรยากาศ สถานท่ี และสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ
สวยงาม 

2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี
คุณภาพดีมาก สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสมศ .
ครบทุกด้าน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่มี 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2555-2558 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2553,2554และ2555 ก าหนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15 มาตรฐานเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบบริหารคุณภ าพ (PDCA) มีรายงานการ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๔ ~ 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด ส่งผลให้ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา :  
1. ด้านการจักการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี  
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดบรรยากาศและการใช้ส่ือให้เอื้อต่อการเรียนรู้ครูยังท าไม่ครบถ้วน 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   
1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมากอยู่แล้ว แต่ควรได้รับการส่งเสริมในด้านให้สุนทรียภาพโดย
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมและลงมือปฏิบัติได้จริงจังและต่อเนื่อง ท้ังด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬากรีฑา ควร
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการแสดงออกตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เช่น เปิดเวที ให้ผู้ได้เล่นดนตรี
ในเวลาพักกลางวัน ตามแนวสไตล์ของตัวเอง มีการร้องเพลงท้ังลูกทุ่ง ลูกกรุง และเพลงสากล เปิดศาลาจิตกรให้
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ส่งเสริมการเล่นกีฬา กรีฑา ในช่วงพักกลางวัน มีการจัดประกวดการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในส่ิงท่ีตนมีทักษะและความสามารถ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้ตามท่ีดี มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ฝึกการท างานกลุ่มแบบโครงงานให้มากขึ้น 
มีการน าเสนอผลงานท่ีชัดเจน ผลัดกันน าเสนองานเพื่อฝึกทักษะการแสดงออกและฝึก ความกล้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้การลงปฏิบัติจริง โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมากแล้ว แ ต่ควรได้รับการส่งเสริมให้ได้
สร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลายท้ังจากการใช้ส่ือเทคโนโลยี จากการอ่าน การเขียนให้เด่นชัด และเพิ่มหนังสือใน
ห้องสมุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องโดยควรด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ต่อเนื่อง 
 4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น มีความสามารถทางด้านการคิด และการปรับตัวเข้ากับสังคม อยู่ในระดับดีมาก
อยู่แล้ว แต่ควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ให้หลากหลายและมีความโดนเด่นมากขึ้น โดยครู
ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิด ริเริ่มท่ีเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น ด้วยการจัดท าโครงงานตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม และให้ครอบคลุมทุกคน ให้ผู้เรียนจับคู่กันคิดท าโครงงานตามกลุ่มสาระท่ี ตนชอบตาม
ขั้นตอนของการท างาน มีการน าเสนอผลงานด้านความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ควรมี
โครงงานจากการคิดของตนเองตามกลุ่มสาระท่ีตนชอบน าเสนอให้น้องๆ ได้รับรู้ก่อนจบการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนา
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กระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสามารถปรับตั วเข้ากับกลุ่มได้อย่างมีความสุข โดยควรด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบละต่อเนื่อง 
 5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณมากต่ ากว่าระดับดี
โดยผู้เรียนควรวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง และวางแผนการเรียนให้ชัดเจน มีการทบทวนเนื้อหาสาระ
ท่ีบ้าน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยครูให้ค า แนะน าเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ควรมีการพั ฒนาอย่างเร่งด่วน และควรได้รับการสอนซ่อมเสริมจากครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมส่งการอ่าน 
กิจกรรมรักการอ่าน และมีการทดสอบ Pre-O-NET เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอบ และการเตรียมความพร้อมก่อนการ
สอบจริง  
 6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ซึ่งบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจดีมากอยู่แล้ว แต่ควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทงามตามแบบไทยท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และความสามารถเผยแพร่แก่บุคคล
อื่นได้อย่างถูกต้อง โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดี
มากอยู่แล้ว ควรด าเนินการต่อไป เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้อยู่อย่างพอดี ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 8) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากอยู่แล้วแต่ควร
สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการสอบ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอยู่สม่ าเสมอ เพื่อการรักษาระดับหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรจัดท า
ระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ท่ีครอบคลุม
ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไปรวมทั้งงาน
สนับสนุนอื่นๆ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝุาย 
 2) สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทา งการปฏิรูป
การศึกษาดีมากแล้ว แต่ควรมีการรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรมีการวางแผนในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ สวยงามมีความเป็นปัจจุบันและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และมีการเตรียมส่ือประกอบในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของวิชา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น มีความชัดเจนในเนื้อหาสาระการเรียนรู้และเรียนรู้ได้ง่ ายข้ึน ครู
ควรมีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็น ตรงตามศัก ยภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝุเรียนรู้โดยมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีปูายนิเทศท่ีใหม่ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้อีกทางหนึ่ง 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบดีมากอยู่แล้ว แต่ควรติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพภายในสอดคล้องกับสภาพจริงของสถ านศึกษา โดยควร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา 
 ข้าราชการครูเป็นครูบรรจุใหม่มีประสบการณ์น้อย และมีการย้ายเข้า ย้ายออกบ่อย จึงท าให้เกิดปัญหาใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวท่ีมีสภาพปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงบรรลุเปูาหมายได้ไม่ดีเท่าท่ีควร และยังขาดในเรื่องการระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนา
โรงเรียน 

จุดเด่น 

 ภายในสถานศึกษามีนักเรียนจ านวนน้อยท าให้ครูสามารถเข้าถึงตัวนักเรียนได้ทุก คน ครูสามารถให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียนได้อย่างเต็มท่ีและโรงเรียนมีพื้นท่ีจ านวนมาก จึงท าให้เหมาะแก่การจัดโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ น้ าใจงาม มารยาทดี และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา 
 เร่งพัฒนาครูรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถให้มีประสบการณ์การท างานในด้านต่างๆ มากขึ้น 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สถานศึกษาปลอดอบายมุข 
4.  สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนการสอน 
5.  พัฒนาระบบงานท้ัง 4 ฝุายให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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ตอนที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา   
  โรงเรียนกุศลวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร /เทคนิคการ
บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management - SBM) และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA  
 
 
 
 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
      

 
              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
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ส านักงานบริหารทั่วไป 
 งานแผนงาน 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสด ุ
 งานสรุปรายงานผล 
 งานประสานงานเครือข่ายองค์กรต่างๆ 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย 
 งานมูลนิธ ิ

งานระบบบริหารและพัฒนาองค์การ 
 งานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 งานประชาสัมพันธ์ 
 งานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
 งานอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
 งานวางแผนอัตราก าลัง ปริมาณคร ู
 งานวินัยและพัฒนาบุคลากร 
 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ 
 งานพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานสวัสดิการ / บริการ 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
 งานโสตทัศนศึกษา 
 งานสวัสดิการร้านค้า 

 ส านักงานบริหารวิชาการ 
 งานแผนงาน 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสด ุ
 งานสรุปรายงานผล 
 งานประสานงานเครือข่ายวิชาการ/การศึกษา 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนนักเรียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 งานรับนักเรียน 
 งานส ามะโนนักเรียน 
 งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 งานเอกสาร ปพ.6 
 งานทะเบียนวัดผล และเทียบโอนผลการเรียน 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 การนิเทศการศึกษา 
 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ตารางสอน 
งานห้องสมุด 
 

 ส านักงานบริหารงบประมาณ 
 งานแผนงาน 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสด ุ
 งานสรุปรายงานผล 
 งานประสานงานเครือข่ายองค์กร 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานนโยบายและแผนงาน 
 งานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 
 การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณ 
 การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหารการเงิน การบัญช ี
 งานการเงินและบัญชี 
 งานระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศึกษา 
 งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กลุ่มงานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
 งานพัสดุ และสินทรัพย ์
 งานยานพาหนะ 

 ส านักงานกลุ่มบริหารบุคคล 
 งานแผนงาน 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสด ุ
 งานสรุปรายงานผล 
 งานประสานงานเครือข่ายองค์กร 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 งานคณะสี/กิจกรรมนันทนาการ 
 งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
 งานปูองกันและปูองปรามสิ่งเสพติด 
 งานทัศนศึกษา 

งานแนะแนว 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
 งานรักษาปลอดภัย และจราจร 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๔๙ ~ 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.  วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนกุศลวิทยามุ่งจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถผู้เรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน” 
 2.  พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3.สนับสนุนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ   เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้  
 5.เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
3.  เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาเซียน สามารถปรับตัว   และมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร กับเพื่อน  
    สมาชิกอาเซียนได้ 
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
7. โรงเรียนมีส่ือ / เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน 
8. โรงเรียนมีครูที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆท่ีมีคุณภาพ อย่างเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
11. โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรกับ ชุมชน สถาบันต่างๆและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

4.  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “ ยิ้มไหว้  ทักทาย  มีไมตรี ” 
5.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“  เป็นสถานศึกษาพอเพียง ” 
6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนกุศลวิทยาได้จากแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ตรงตามเปูาหมายของกิจกรรมโครงการท่ีสนับสนุน มาก าหนดเป็นแผนงานหลัก ภายใต้บริบทของ
โรงเรียนกุศลวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
 2. แผนพัฒนาระบบการจัดการและบริหาร 
 3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๐ ~ 
 

 4. แผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
 5. แผนพัฒนาการีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และประชาคม 
  อาเซียน 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และมีคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 5.  พัฒนาอาคารสถานท่ี บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
  และบริการชุมชน 
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  และมีขวัญก าลังใจ 
 
5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และประชาคม 
  อาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกลยุทธ ์
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที่) 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ 
โรงเรียน 
2. เพื่อให้ความรู้ด้านการ 
พัฒนาหลักสูตร 
3. เพื่อรวบรวมหลักสูตร 
โรงเรียน 

1. มีหลักสูตรโรงเรียน 1 เล่ม 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรครบ 8 
กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มฐ.ท่ี 10 
(ตบช. 10.1) 

 

กลยุทธ์ 
1 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. เพื่อยกระดับผลการเรียน
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
2. เพื่อเพิ่มผลการสอบ O-NET  
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

1.ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผล
การเรียนท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนท่ีต้ังไว้คือได้เกรด 3 
ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 40 ของนักเรียนท่ี
สอบผ่าน  O-NET  ได้เกิน
ขีดจ ากัดล่าง 

มฐ.ท่ี 5 
(ตบช. 5.1 – 5.4) 

กลยุทธ์ 
4 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกลยุทธ ์
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที่) 

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตรอาเซียน
เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. เพื่อจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรอาเซียน ตามหลักการ
ศึกษาของประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อจัดท าและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาเซียน 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

-ครูร้อยละ 90 มีการจัดท า
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นอาเซียน 
-ครูมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการจัดท า
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นอาซียน 

มฐ.ท่ี 3 
(ตบช. 10.1) 

กลยุทธ์ 
1และ4 

4. โครงการรักการ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการ
อ่านการใฝุรู้ ใฝุเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นัก 
เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว 

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน การใฝุรู้ 
 ใฝุเรียน  
2. ร้อยละ 80 ของการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้
อย่างคล่องแคล่ว 
 

มฐ.ท่ี 3 
(ตบช. 3.1 – 3.2) 

มฐ.ท่ี 4 
(ตบช. 4.1) 

 

กลยุทธ์ 
4 

5. โครงการพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน 
2.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้
ผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน 
4.  เพื่อได้ส่ือการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิ ภาพเหมาะกับนักเรียน 

1. ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียน   
2. ครูผลิตส่ือ นวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ครูสามารถผลิตส่ือการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

มฐ.ท่ี 7 
(ตบช. 7.7) 

 

กลยุทธ์ 
1 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๒ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และมี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกล
ยุทธ์ 
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที)่ 

1.โครงการส่ง เสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
งามท้ังภายในและ
ภายนอก 

2.เพื่อให้นักเรียนด ารง
อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามท้ัง
ภายในและภายนอก 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.1- 2.4) 

 

กลยุทธ์ 
4 
 

2.โครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย 

1.เพื่อให้เยาวชน
สาธารณะสุขในโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การปฐมพยาบาล 
2.เพื่อให้เยาวชน
สาธารณะสุขในโรงเรียน
สามารถให้การปฐม
พยาบาลนักเรียน
เจ็บปุวยได้ 

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้รับ
การอบรมผู้น าเยาวชน
สาธารณะสุขให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาล 
2.ร้อยละ 70  ของนักเรียนใน
โรงเรียนสามารถให้การปฐม
พยาบาลนักเรียนเจ็บปุวยได้ 
 
 
 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1) 

 

กลยุทธ์ 
4 

 

3.โครงการรณรง
ต่อต้านยาเสพติดเอดส์
และเพศศึกษา 

1.เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

ร้อยละ 80 ของการเฝูาระวัง
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 
2.ร้อยละ 80 ของการเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.3) 

 

กลยุทธ์ 
2,4 

 

4. โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
และศิลปะ 

1.ส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี และศิลปะให้
นักเรียน 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี และ
ศิลปะ 
 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.6) 

 

กลยุทธ์ 
3 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๓ ~ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกลยุทธ ์
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที)่ 

5.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

1.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2.เพื่อให้ผู้บริหารครู
นักเรียนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีของชุมชนและสังคม 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมถึง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน  เป็น
แบบอย่างท่ีดีของชุมชนและสังคม 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.1- 2.4) 

 

กลยุทธ์ 
4 

 

6.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีกระบวนการวิธีการ
และเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพด้านมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได้ 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครู
ประจ าช้ันบุคลากรใน
โรงเรียนผู้ปกครองชุมชน  
และองค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จาก
กระบวนการ  วิธีการ  และ
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.ร้อยละ 80 ของการส่งเสริมให้
ครูประจ าช้ันบุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.3) 
มฐ.ท่ี 10 

(ตบช. 10.6) 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
2,3,4 

 

7.โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ และ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้อง 
 

- นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา  
ร้อยละ 80  เข้าร่วมโครงการ 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   
- นักเรียนมีกริยามารยาทท่ีดี
งาม 

มฐ.ท่ี 14 
(ตบช. 14.1-14.2) 

 

กลยุทธ์ 
2 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๔ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกล
ยุทธ์ 
สพฐ. 

(กลยุทธ์
ท่ี) 

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนให้มี
คุณภาพเป็นไปตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.น าระบบการบริหารจัด
การศึกษาไปใช้ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไป
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 80 ของการน า
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มฐ.ท่ี 15 
(ตบช. 15.1) 

 

กลยุทธ์ 
5 

2.โครงการเยาวชน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ภายใต้แนวพระราชด าริของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพื่อพัฒนาภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้น่าอยู ่

1.ร้อยละ 80 เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียนในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้แนว
พระราชด าริของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ร้อยละ 80 ของการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้น่าอยู่ 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.4) 
มฐ.ท่ี 13 

(ตบช. 13.1-13.2) 
มฐ.ท่ี 14 

(ตบช. 14.1-14.2) 
 

กลยุทธ์ 
1,4 
 

3.โครงการธนาคาร
โรงเรียนกุศลวิทยา
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนกุศลวิทยามีการ
ออมทรัพย์และเกิดอุปนิสัย
เพียงพอตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อฝึกทักษะการ
ให้บริการและการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียน 
 

1.ร้อยละ 80 ของการส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยามีการ
ออมทรัพย์และเกิดอุปนิสัย
เพียงพอตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละ 80 ของการให้บริการ
และการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 

มฐ.ท่ี 6 
(ตบช. 6.3) 
มฐ.ท่ี 14 

(ตบช. 14.1-14.2) 
 
 

กลยุทธ์ 
2,4 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๕ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

โครงการ 

 

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกลยุทธ ์
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็น
ในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่
บุคคลากรและผู้สนใจ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการส่ือสาร
และความเร็วอินเตอร์เน็ต 
5. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย
ท้ังโรงเรียน 
6. เพื่อซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

1. โรงเรียนจัดให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนและการ
บริการร้อยละ 80 
2.โรงเรียนจัดให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนและการ
บริการอย่างมีคุณภาพ 
 

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.3) 

 

กลยุทธ์ 
1 

2.โครงการส่งเสริมให้
ชุมชนและองค์กรต่างๆ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการ ศึกษา 

1.เพื่อให้โรงเรียนได้น า
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงทรัพยากรท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น 

1.ร้อยละ 70 ของการ
ระดมทรัพยากรท้องถิ่น
และองค์กรมาช่วยในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน 
2.ร้อยละ 70 ของนักเรียน
ได้ตระหนักถึงทรัพยากร
ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

มฐ.ท่ี 13 
(ตบช. 13.1-

13.2) 
 

กลยุทธ์ 
2 

 
 
 

 

3.ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ รู้
จากแหล่ง เรียนรู้นอก
โรงเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
มีประสบการณ์ตรงอย่าง
กว้างขวางในการใช้แหล่ง 

1.ร้อยละ 80 ของการน า
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรงอย่าง
กว้างขวาง 

มฐ.ท่ี 11 
(ตบช. 11.1) 

มฐ.ท่ี 13 
(ตบช. 13.1-

13.2) 
 

กลยุทธ์ 
2 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกลยุทธ ์
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที่) 

  เรียนรู้ในชุมชน 2. ร้อยละ 80 เสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีประสบการณ์
ตรงอย่างกว้างขวางในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

  

4.โครงการส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 1.เพื่อส่งเสริมโรงเรียนน า  
ระบบประกันคุณภาพไปใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.เพื่อควบคุมระบบคุณภาพ
และพัฒนางานในระบบหลัก
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1.ร้อยละ 80 ของการ
ส่งเสริมโรงเรียนน าระบบ
ประกันคุณภาพไปใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละ  80 เพื่อควบคุม
ระบบคุณภาพและพัฒนา
งานในระบบหลักให้ดีขึ้น
กว่าเดิม 

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.1-

12.5) 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1,2 

5.โครงจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 

1. เพื่อเป็นการวางแผนใน
การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2558  
2. เพื่อให้การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 
3. เพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการ
ด าเนินงาน และงบประมาณ
ในการบริหารโครงการ 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมี
การจัดสรรงบประมาณท่ี
ตอบสนองต่อแผนการ
ปฏิบัติการเชิงปริมาณ 
2. ร้อยละ 100 คณะครูมี
วิธีการในการจัดท า
โครงการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.2) 

 

กลยุทธ์ 
1 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๗ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  และมีขวัญก าลังใจ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 6.  พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
  และบริการชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกล
ยุทธ์ 
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที)่ 
1.โครงการพัฒนา
บุคลากร 
 

1.ให้ครูมีความรู้
วิทยาการ 
ใหม่ๆในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ครูได้วัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมาตรฐาน 

1.ร้อยละ 80 ให้ครูมีความรู้
วิทยาการใหม่ๆในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและวัดการเรียน
การสอนได้อย่างมาตรฐาน 

มฐ.ท่ี 7 
(ตบช. 7.1 – 7.7) 

 

กลยุทธ์ 
3 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

สนองกล
ยุทธ์ 
สพฐ. 

(กลยุทธ์ที)่ 
1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้
และบริการชุมชน 

1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้น่าอยู่และน่า
เรียนยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละ 80 ของการส่งเสริม
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน 
2.ร้อยละ 80 ของการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าอยู่
และน่าเรียนยิ่งขึ้น 

มฐ.ท่ี 11 
(ตบช. 11.1) 

 

กลยุทธ์ 
1,4 

 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๘ ~ 
 

ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา ปี 2558 
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและ
คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ 
สพฐ.  

(กลยุทธ์ที)่ 
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

1. มีหลักสูตรโรงเรียน 1 เล่ม 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรครบ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1. หลักสูตรโรงเรียน 1เล่ม 
 2. หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ          
 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มฐ.ท่ี 10 
(ตบช. 10.1) 

 

กลยุทธ์ 
1 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

1.ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ของโรงเรียน
ท่ีต้ังไว้คือได้เกรด 3 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 40 ของนักเรียนท่ีสอบ
ผ่าน  O-NET  ได้เกินขีดจ ากัดล่าง 

 1.ร้อยละ 49.71 ของ   
 นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดี   
 ขึ้นระดับ 3  ขึ้นไป 
 2.ร้อยละ  47.48 ของ  
 นักเรียนท่ีสอบผ่านO-NET  
 ได้เกินขีดจ ากัดล่าง 

มฐ.ท่ี 5 
 (ตบช. 5.1 – 5.4) 

กลยุทธ์ 
4 

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตรอาเซียนเพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดท าและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
อาเซียน 
2.ครูมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการจัดท าและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน 

 1.ครูร้อยละ 50 มีการ 
 จัดท าและพัฒนาการ  
 จัดการเรียนรู้ที่เน้น  
 อาเซียน 
 2.ครูร้อยละ60มีความรู้  
 ความเข้าใจ มีความ  
 สามารถในการจัดท าและ 
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ 
 เน้นอาเซียน 

มฐ.ท่ี 3 
(ตบช. 10.1) 

กลยุทธ์ 
1และ4 

4. โครงการรักการ
อ่าน 
 
 

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน การใฝุรู้ ใฝุเรียน  
2. ร้อยละ 80 ของการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน ใฝุรู้ ใฝุ
เรียน และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

มฐ.ท่ี 3 
(ตบช. 3.1– 3.2) 

มฐ.ท่ี 4 
(ตบช. 4.1) 

 

กลยุทธ์ 
4 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๕๙ ~ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการส่งเสริม
ให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เข้า
ร่วมโครงการ 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีงามท้ังภายในและภายนอก
และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโคร งการ และมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงามท้ังภายใน
และภายนอกและด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.1- 2.4) 

 

กลยุทธ์ 
4 

 

2.โครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย 

1.ร้อยละ 70 ของตัวแทน
นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 70 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปฐม
พยาบาลและสามารถให้การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกับ
นักเรียนเจ็บปุวยได้ 

ร้อยละ 99 ตัวแทนนักเรียนได้
เข้าร่วมโครงการและมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปฐม
พยาบาลและสามารถให้การ
ปฐมพยาบาลนักเรียนเจ็บปุวย
เบ้ืองต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1) 

 

กลยุทธ์ 
4 

 

3.โครงการรณรงค์
ยาเสพติดเอดส์
และเพศศึกษา 

1.ร้อยละ 80 โรงเรียนได้
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เอดส์  
และเพศศึกษา 
2.เฝูาระวังนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงการมี 

ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  เอดส์  
เพศศึกษาและให้ความรู้
นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดและโรคเอดส์ท่ีติดต่อ 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.3) 

กลยุทธ์ 
2,4 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและ
คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ 
สพฐ.  

(กลยุทธ์ที)่ 
5.โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ และ 
 การท าวิจัยในช้ันเรียน 

1.ร้อยละ 80 ของครูสามารถผลิตส่ือ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ 
2.ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 ครูสามารถ
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
แรงจูงใจในการพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอน 

มฐ.ท่ี 7 
(ตบช. 7.7) 

 

กลยุทธ์ 
1 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๐ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

 เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  อีก
ท้ัง ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติดและโรค
เอดส์ท่ีติดต่อจากการมี
เพศสัมพันธ์และทางอื่น ๆ 

จากการมีเพศสัมพันธ์และทาง
อื่น ๆ 

  

4. โครงการ
ส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ดนตรี และศิลปะ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนใน
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
2.นักเรียนมี สุนทรียภาพ ด้าน
ดนตรี และศิลปะ 

ร้อยละ 76 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี สุนทรียภาพ
ด้านดนตรี และศิลปะ มีจิตใจ
เบิกบานแจ่มใส 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.6) 

 

กลยุทธ์ 
3 

 

5.โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และผู้บริหารครูนักเรียนเป็น
แบบอย่างท่ีดีของชุมชนและ
สังคม 

ร้อยละ 95  นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และผู้บริหารครูนักเรียนเป็น
แบบอย่างท่ีดีของชุมชนและ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.1- 2.4) 

 

กลยุทธ์ 
4 

 

6.โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ และ 

อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

1 นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา  
ร้อยละ 80  เข้าร่วมโครงการ 
2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
3 นักเรียนมีกริยามารยาทท่ีดี
งาม 

1 นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา  
ร้อยละ 85  เข้าร่วมโครงการ 
2 นักเรียนร้อยละ 85  มี
ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง    
3 นักเรียนร้อยละ 85  มีกริยา
มารยาทท่ีดีงาม 

มฐ.ท่ี 14 
(ตบช. 14.1-

14.2) 
 

กลยุทธ์ 
2 
 

7.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและ 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพด้าน
มาตรฐานสามารถตรวจสอบ 

มฐ.ท่ี 1 
(ตบช. 1.3) 
มฐ.ท่ี 10 

(ตบช. 10.6) 

กลยุทธ์ 
2,3,4 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๑ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

 เครื่องมือท่ีมีคุณภาพด้าน
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
และส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน
บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง
ชุมชนหน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ได้และส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน
บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง
ชุมชนหน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมดูแลให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนให้มี
คุณภาพเป็นไป
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 80 ของการน าระบบการ
บริหารจัดการศึกษาไปใช้ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนกุศลวิทยามีการน าระบบ
การบริหารจัดการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  96  ในการน าระบบ
บริหารการจัดการศึกษาไปใช้
ในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 15 
(ตบช. 15.1) 

 

กลยุทธ์ 
5 

2.โครงการ
เยาวชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้แนว
พระราชด าริของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้น่าอยู ่

ร้อยละ  96 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการได้มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้
แนวพระราชด าริของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้น่าอยู่ 

มฐ.ท่ี 2 
(ตบช. 2.4) 
มฐ.ท่ี 13 

(ตบช. 13.-13.2) 
มฐ.ท่ี 14 

(ตบช.14.-14.2) 

กลยุทธ์ 
1,4 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๒ ~ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

3.โครงการ
ธนาคารโรงเรียน
กุศลวิทยาตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 80 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการธนาคารโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียนกุศลวิทยามีการ
ออมทรัพย์ให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการให้บริการ การบริหารงาน
ให้กับคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 

ร้อยละ 100 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
ท าให้เกิดอุปนิสัยเพียงพอตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการให้บริการ 
การบริหาร 
งานให้กับคณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 6 
(ตบช. 6.3) 
มฐ.ท่ี 14 

(ตบช. 14.1-
14.2) 

 
 

กลยุทธ์ 
2,4 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการส่งเสริม
ให้ชุมชนและ
องค์กรต่างๆมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

1.ร้อยละ 70 โรงเรียนได้
ด าเนินการตามโครงการ 
2.โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร
ท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ มาช่วย
ในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ  90   โรงเรียนได้
ระดมทรัพยากรท้องถิ่นและ
องค์กรต่าง ๆ มาช่วยในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 15 
(ตบช. 15.1) 

 

กลยุทธ์ 
2 

2.โครงการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้ร่วม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.นักเรียนได้มีประสบการณ์และ
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จริงท่ีมี
ความหลากหลายและแปลก
ใหม่ 

มฐ.ท่ี 13 
(ตบช. 13.1- 
13.2) 

 

กลยุทธ์ 
2,4 

 

3.โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ร้อยละ 80 โรงเรียนจัดให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนและการบริการ 
2.โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน
และการบริการอย่างมีคุณภาพ 

 ร้อยละ 90 โรงเรียนจัดให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนและการ
บริการ  

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.3) 

กลยุทธ์ 
1 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๓ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

4.โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพตามตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการศึกษา 

ร้อยละ  100 ในการน า
ระบบประกันคุณภาพไปใช้
ในการบริหารจัดการ ศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา 

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.1-

12.5) 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1,2 

5.โครงจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1.ร้อยละ 80 ของการจัดท า
แผน ปฏิบัติการประจ าปีอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ 
2. โรงเรียนกุศลวิทยามีการ
จัดท าแผน ปฏิบัติการประจ าปี
อย่างมี 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการ
จัดสรรงบประมาณท่ี
ตอบสนองต่อแผนการ
ปฏิบัติการ  คณะครูมีวิธีการ
ในการจัดท าโครงการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มฐ.ท่ี 12 
(ตบช. 12.2) 

 

กลยุทธ์ 
1 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม  สนับสนุนครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และมีขวัญก าลังใจ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

1.โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.ร้อยละ 80  บุคลากรโรงเรียน
กุศลวิทยาได้เข้าร่วมโครงการ 
2. ให้ครูมีความรู้ และวิทยาการ
ใหม่ๆในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
วัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มาตรฐาน 

ร้อยละ  90  ครูมีการพัฒนา
ความรู้  และได้วิทยาการ
ใหม่ๆในการจัดการเรียนการ
สอนอย่ างมีประสิทธิภาพ  
และวัดการเรียนการสอนได้
อย่างมาตรฐาน และเกิด
ประสิทธิผล 

มฐ.ท่ี 7 
(ตบช. 7.1 – 7.7) 

 

กลยุทธ์ 
3 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๔ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และบริการชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  
(กลยุทธ์ที่) 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และ
บริการชุมชน 

1.ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนการสอน 
2.โรงเรียนกุศลวิทยามี
บรรยากาศท่ีน่าอยู่น่าเรียนและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

ร้อยละ  97  ในการส่ง เสริม
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี 11 
(ตบช. 11.1) 

 

กลยุทธ์ 
1,4 

 
 
 

หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๕ ~ 
 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ร้อยละ

ของน.ร. 
คะแนน 

คุณภาพ เต็ม ได้ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
92.00 0.5 0.46 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการ

พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้
และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1.กิจกรรมออกก าลังกาย
หน้าเสาธงตอนเช้า 
2.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 
3.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก , วันต่อต้านยาเสพ
ติด , วันเอดส์โลก 
4.กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ 
5.กิจกรรมประชาธิปไตย 
6.กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

90.00 0.5 0.45 ดีเย่ียม 

1.3 ปูองกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ            

92.00 1 0.92 ดีเย่ียม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

93.08 1 0.93 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น   

90.02 1 0.90 ดีเย่ียม 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬา /นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

92.30 1 0.92 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 91..57 5 4.6 ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

  
1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ โดยได้เน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและศิลปะ เพื่อฝึกพัฒนา ปลูกฝังและสร้างเสริมนิสัยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัด
โครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรมออกก าลัง
กายหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
           ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ ได้แก่ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติด  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๖ ~ 
 

ตัวบ่งช้ี ท่ี 1.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมประชาธิปไตย  กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี- ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่   กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ 
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ  กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
2. ผลการพัฒนา  
          จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะของนักเรียนให้มี
สุขภาพกายท่ีดีและมีจิตส านึกในการรักสุขภาพของตนเองมีการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี สติ สมเหตุสมผล มีผลการ
ประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
 3. ปัญหา/อุปสรรค 

โรงเรียนก าหนดเปูาหมายการพัฒนานักเรียนด้าน สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ยังไม่สอดคล้องกับ สภาพ
บริบทของโรงเรียน  
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
         4.1 โรงเรียนจะต้องมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านต่างๆเช่น ด้านดนตรี และกีฬา 
 4.2 ควรพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ รัก และตระหนักถึงสุขอนามัยของตนเองและ
คนในครอบครัว รู้จักการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๗ ~ 
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ร้อยละของ

น.ร. 
คะแนน 

คุณภาพ 
เต็ม ได้ 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

95.84 2 1.92 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
- โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
- ส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
- การสอบธรรมศึกษา ตรี โท 
เอก 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

94.17 1 0.94 ดีเย่ียม 

2.3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

96.67 1 0.97 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

93.33 1 0.93 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 94.98 5 4.76 ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยได้เน้นการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ปลูกฝังและ
สร้างเสริมนิสัยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและเกิดทักษะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้ 
โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ การสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้า 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๘ ~ 
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการจัดการเรียนการสอน /กิจกรรมการเรียนรู้และโครงการต่างอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
3. ปัญหา/อุปสรรค 

โรงเรียนก าหนดเปูาหมายการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยังไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน                 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 4.1 โรงเรียนควรก าหนดเปูาหมายการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีใจมุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทยและมีใจสาธารณะ รู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความกตั ญญู ยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 4.2 โรงเรียนควร จัดโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามผลของโครงการอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๖๙ ~ 
 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
                     ตนเองอย่างต่อเนื่อง ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ร้อยละ
ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได้ 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง  ๆรอบตัว               

81.67 2 1.63 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจักการเรียนการ
สอน 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
- โครงการใช้แหล่ งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สถิติแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
- สถิติการยืมหนังสือ 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และ ต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

80.83 1 0.81 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

85.83 1 0.86 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

92.50 1 0.93 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 85.21 5 4.26 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกา รแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และ
ศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรง เรียนจัด ได้แก่  โครงการรักการอ่าน   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน ตอบปัญหาสารานุกรม 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจักการเรียนการ
สอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจักการเรียนการ
สอน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๐ ~ 
 

2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งในการจัดโครงการต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วนั้นท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้หลากหลายรอบด้าน
และมีพัฒนาการการเรียนอย่างต่อเนื่อง รักการเรียนรู้และการท างานเป็นกลุ่ม ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 3 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก  
 3. ปัญหา/อุปสรรค 
               โรงเรียนจัดโครงการแต่มีการประเมินผลการจัดโครงการล่าช้า เนื่องจากครูผู้จัดโครงการมีภาระงานมาก 
นอกจากนี้ในการจัดโครงการบางโครงการมีผลการประเมินโครงการต่ ากว่าปีก ารศึกษา 2557 เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของผู้เรียน เช่นจ านวน หรือการย้ายและลาออกกลางคัน ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ นักเรียนบาง
ช้ันไม่ชอบเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ แต่หันมาสนใจส่ือแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีมากขึ้น 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 4.1 โรงเรียนควรก าหนดเปูาหมายการพัฒนานักเรียนด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น ควรพัฒนา
นักเรียนในด้านการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนความรู้ท่ีหลากหลาย 
 4.2 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนในและมีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียนโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๑ ~ 
 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                     อย่างมีสติสมเหตุผล ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ร้อยละ
ของน.ร. 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได้ 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 

และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

92.50 2 1.85 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโด ยจัดการเรียนรู้
และจัดโครงการ /กิจกรรม 
ดังนี้ 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน 
- การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- ผลงานนักเรียน 8 กลุ่ม
สาระ 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมวันเกียรติยศ 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

91.66 1 0.91 ดีเย่ียม 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

89.16 1 0.89 ดีมาก 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

89.16 1 0.89 ดีมาก 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 90.62 5 4.54 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระดับเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  ซึ่งเป็นผลมาจ ากการจัด
กิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ต่างๆได้แก่ กีฬาสี กิจกรรมวันเกียรติยศ   

ตัวบ่งช้ี 4.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
ตัวบ่งช้ี 4.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ ผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ 
ตัวบ่งช้ี 4.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 4.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  กิจกรรมวันเกียรติยศ  กิจกรรมกีฬาสี 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๒ ~ 
 

2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการต่างๆ และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิด ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4 อยู่ในระดับดีมาก 
3. ปัญหาอุปสรรค 

ในบางกลุ่มสาระโรงเรียนยังขาดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนานักเรียน การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  
4. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

4.1 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับค วามสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด 
เพื่อพัฒนานักเรียน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

4.2 การจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสอนแบบโครงงานและมีการนิเทศติดตามการ
สอนของครู รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๓ ~ 
 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ( 5 คะแนน)  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ร้อยละ

ของน.ร. 
คะแนน 

คุณภาพ 
เต็ม ได้ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
(ผลการเรียน  3 ขึ้นไป) 

65.38 
(ระดับ3) 

1 0.60 ดี โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้
และจัดโครงการ /กิจกรรม 
ดังนี้ 
  -โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน 
-โครงกา รพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ และ
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-ผลสรุปสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
(ระดับดีขึ้นไป)  

81.67 
 

(ระดับ5) 

1 1.00 ดีเย่ียม 

5.3 ผลการประเมินการอ่ าน คิด
วิเคราะห ์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 

80.83 
(ระดับ5) 

2 2.00  ดีเย่ียม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์  

25.96 
(ระดับ2) 

1 0.4 พอใช้ 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ ระดับ 4 5 4.00 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

  
1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนซ่อมเสริม เข้าค่ายวิชาการ  ค่ายคุณธรรม  น านักเรียนไปศึกษานอก
สถานท่ีทุกระดับช้ัน  มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้
จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๔ ~ 
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ /กิจกรรมอย่าง

หลากหลายตามวิธีการพัฒนา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5  
อยู่ในระดับ  ดี 
 3. ปัญหา/อุปสรรค 
       - 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

4.1 โรงเรียนควรมีโครงการพัฒนาครูในด้านการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน และส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาในการเรียนรู้   

4.2 โรงเรียนควรมีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น โครงการรักการอ่าน  
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  โครงการสอนเสริม
นักเรียนเก่งและซ่อมเสริมนักเรียนเรียนอ่อน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๕ ~ 
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
                    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ร้อยละ

ของน.ร. 
คะแนน 

คุณภาพ 
เต็ม ได้ 

6.1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

90.00 2 1.80 ดีเย่ียม 
 
โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้
และจัดโครงการ /กิจกรรม 
ดังนี้ 
   -โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการโรงเรียนธนาคาร 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมกุศลเกมส์ 
 
 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

90.00 1 0.90 ดีเย่ียม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 91.67 1 0.92 ดีเย่ียม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

และหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

91.67 1 0.92 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 90.08 5 4.54 ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตโดยการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติ  ให้
นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีความขยัน  อดทนและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยให้นักเรียนได้ร่วมท างานกับคนอื่น  ได้แสดงออกในกิจกรรมท่ีตนเองชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ ส่งเสริมในด้านการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นให้นักเรียนฝึ กปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระ  
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  กิจกรรมกุศลเกมส์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงการโรงเรียนธนาคาร 

2. ผลจากการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การเข้าร่วมโครงการ  และได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๖ ~ 
 

3. ปัญหา / อุปสรรค  
 ในการการจัดโครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่บรรลุตามเปูาประสงค์ท่ีวางไว้  
4. แนวทางในการพัฒนา  
 4.1 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะในการท างานท่ีหลากหลายในทุกด้าน  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตโดยส่งเสริมด้านโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ให้หลากหลายและเน้น ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ในชุมชนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 4.2 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและห าความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีดีเพราะการ ประกอบอาชีพสุจริตจะท าให้นักเรียนเป็นคนท่ีในสังคม และเป็นก าลังส าคัญในการช่วยประเทศ
พัฒนาในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๗ ~ 
 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( 10 คะแนน) 

 ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ร้อยละ
ของครู 

คะแนน 
คุณภาพ 

เต็ม ได้ 
7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน

ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

93.75 1 0.94 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอน 
-โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้และการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
-โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
-โครง การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักค่านิยม 
12 ประการของคนไทย 
-โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์โรงเรียน 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- การจ้างครูสอนในรายวิชา
ท่ีขาดแคลน 
- ครูจิตอาสาในรายวิชาท่ี
ขาดแคลน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  

87.5 1 0.88 ดีมาก 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

87.5 2 1.76 ดีมาก 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

93.75 1 0.94 ดีเย่ียม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

87.5 1 0.88 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100 1 1 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

93.75 1 0.94 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

93.75 1 0.94 ดีมาก 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ ม
ความสามารถ 

93.75 1 0.94 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 92.36 10 9.22 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๘ ~ 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม - แผนการสอน ผลสั มฤทธิ์
ของแต่ละรายวิชาวิชา 
 -ตารางสอนกิจกรรมชุมนุม 
-วิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนจน
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/
เขตขึ้นไป 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศภายใน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง มีการประเมินแผนการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน และด าเนินงานโครงการศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนให้ บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลการสอบ    O-NET
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการของคนไทย,โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัย ในช้ันเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน, 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                         
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,โครงการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัย ในช้ันเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
                           ค่านิยมท่ีพึงประสงค์, โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้และการท าวิจัย ในช้ันเรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการของคนไทย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. ผลการพัฒนา 

จากโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทและ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลของการพัฒนาสามารถท าให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 อยู่ในระดับดีเย่ียม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๗๙ ~ 
 

3. ปัญหา/อุปสรรค 
มีการเปล่ียนแปลงเรื่องจ านวนครูท าให้การการปฏิบัติงานด้านต่างๆขาดความต่อเนื่อง  การจัดเตรียมและการ

ใช้ส่ือยังไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีจ านวนน้อย ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนจ านวนน้อย ครูไม่ได้น าวิจัยช้ันเรียนมาใช้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง  การนิเทศการสอนของครูยังไม่เป็น
ระบบ 
4. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  

4.1โรงเรียนควรส่งเสริมให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
4.2 โรงเรียนควรจัดให้สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีได้ท่ัวถึง 
4.3 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางพัฒนาครูในด้านการวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อ 
4.4 โรงเรียนควรมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๐ ~ 
 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ( 10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

คุณภาพ 
เต็ม ได้ 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

5 1 1 ดีเย่ียม 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- การพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การ
พัฒนาบุคลากรในโครงการ 
“ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ” 
- แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงสร้างการบริหารงาน 
-บันทึกการประชุมครู 
-กิจกรรมการนิเทศของครู 
 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ                               

5 2 2 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

5 2 2 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

5 2 2 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจ ผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

4 1 0.8 ดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 2 2 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5 10 9.8 ดีเยี่ยม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลโดย
การเข้าศึกษาอบรม  การด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โครงการ
พัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา  และโครงการแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ความช านาญในด้านการสอนประกอบกับความรับผิดชอบใ นหน้าท่ี  
และน าเอาความรู้  ประสบการณ์  วิธีการ  มาพัฒนางานสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลท่ีมุ่งพัฒนาพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีที่



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๑ ~ 
 

หลากหลาย   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกร รม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี  
ประกอบด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงการแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการนิเทศการสอนของครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงการแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ “ระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ” 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 โครงการและกิจกรรมท่ี โรงเรียนจัด  ได้แก่  โครงการ “ระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ ”ฐาน  

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมศึกษาตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได้แก่  กิจกรรมการนิเทศการสอนของครู 

2. ผลจากการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานท่ี 8 อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
3. ปัญหา / อุปสรรค 
 บุคลากรของโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้งการพัฒนาและการมีส่วนร่วมขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับ
ภาระงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีค่อนข้างมากซึงท าให้งานและข้าราชการของโรงเรียนบางเรื่องไม่บรรลุ
ตามเปูาหมายท่ีวางเอาไว้ 
4.  แนวทางในการพัฒนา 
 4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

4.2 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้มีบริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  มีความสามารถทาง
วิชาการ  และมีความคิดริเริ่ มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและการบริหารจัดการสถานศึกษา  ครอบคลุมภารกิจท้ัง  4  งาน  
ได้แก่  งานบริหาร  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ให้บรรลุเปูาหม ายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง
วิชาการ  เอาใจใส่การศึกษาเต็มศักยภาพ  เต็มเวลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึง
พอใจผลบริหารการจัดการการศึกษาและมีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน  
คุณภาพ เต็ม ได้ 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

4 2 1.60 ดีมาก  
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- หนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 
- วาระการประชุม 
- บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ภาพการประชุม 
- สรุปการประชุมผู้ปกครอง 
 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

4 1 0.80 ดีมาก 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4 2 1.60 ดีมาก 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 4 5 4.00 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการด าเนิน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ-กิต์พระบรม
ราชินีนาภ กิจกร รมระดมทรัพยากร กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน หลวงพ่อ “กุศล กุศโล”  โครงการวัน
เกียรติยศ เชิดชูคนดีศรีกุศล โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุ ผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และ
ศักยภาพมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  คณะกรรมกา รสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ การประชุมผู้ปกครอง วันพ่อ วันแม่ ท าบุญ 
ทักษิณานุปทาน การเยี่ยมบ้าน 
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2. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ ระนางเจ้าสิ ริกิต์พระบรมราชินีนา ถ กิจกรรมระดม

ทรัพยากร กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน หลวงพ่อ “กุศล กุศโล ”  กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จาก
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้ช่วยพัฒนาให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 ในระดับดีมาก  
 3. ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาว่างท่ีจะเข้า มาร่วมกิจกรรม
และติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนและส่วนใหญ่จะมีความเห็นคล้อยตามกันกับการบริหารจัดการของโรงเรียนท า
ให้ขาดข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาท่ีชุมชนต้องการและมีผลต่อการเก็บข้อมูลต่าง 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

4.1 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ.
๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่นๆ  

4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ท่ีมีส่ วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีการนิเทศติดตามผลอย่างมีระบบ 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อย่างรอบด้าน ( 10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน  
คุณภาพ เต็ม ได้ 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

4 2 1.6 ดีมาก  
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอน 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนรู้ และการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความ สนใจ 

4 2 1.6 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

5 1 1.0 ดีเย่ียม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 1 1.0 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 2 2.0 ดีเย่ียม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ี 
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผู้เรียนทุกคน 

5 2 2.0 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 4.67 10 9.2 ดีเยี่ยม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการประชุมวางแผนจัดท า ประเมินหลั กสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเน้นท่ีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีรายวิชาเพิ่มเติมตาม  
โครงสร้างหลักสูตร พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ได้เรียนรู้ตามความสนใจ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ แก้ปั ญหา
และเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัด
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความกตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง จัดให้ผู้เรียน
ทุกคนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น และชุมชน ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
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โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ และมีการติดตาม ประเมินงานตามก าหนด  มีคณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อให้ครูจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ทุก สถานท่ี 
จัดให้มีกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้  สามารถจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก ่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ และการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.5 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ และการท าวิจัยในช้ันเรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
สามารถจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่ างสม่ าเสมอ จัดระบบ  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับดีเย่ียม   
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 3.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น แต่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยยังไม่
ชัดเจน  
 3.2 ความหลากหลาย และการบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีน้อย 
4. แนวทางการพัฒนา  

4.1 โรงเรียนควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และปรับปรุงให้ทันสมัย โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการจัดหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

4.2 โรงเรียนควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เช่น การท าโครงงานในแต่
ละรายวิชามากขึ้น และนิเทศครูให้สามารถสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๖ ~ 
 

มาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา  (10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน  
คุณภาพ เต็ม ได้ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

4 4 3.2 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้   และ บริการ
ชุมชน 
- กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง    
การปฐม    พยาบาลเบ้ืองต้น
จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล  
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน
น า อย.น้อย  
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดยเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลต าบลบางยาง 
-โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมตอบปัญหา
สารานุกรมไทย  

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

4 3 2.4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 3 2.4 ดีมาก 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 4 10 8 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ บริการชุมชนรวมท้ังโครงก ารโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ในรูปแบบการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ  โครงการรักการอ่านร่วมมือกับงานห้องสมุดของโรงเรียนได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และ บริการชุมชน โดยมีกิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมี กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า อย .น้อย  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนโดย
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลต าบลบางยาง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๗ ~ 
 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
ไทย ฯ 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายของโรงเรียนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับดีมาก   
3. ปัญหา/อุปสรรค 

จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรม พบปัญหาและอุปสรรคแบ่งออกได้เป็นสองด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1) 
ด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการ ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ ด้านท่ี 2 )ด้านบุคลากร ปัญหาท่ีพบจะเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรท่ี
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการบางโครงการ ได้แก่โครงการห้องสมุด โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
4. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 4.1 โรงเรียนควร หางบประมาณโดยการระดมทุนเข้ามาบริหารจัดการให้ได้ตามความต้องการของโครงการ 
 4.2 โรงเรียนควร พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๘ ~ 
 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ( 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน  
คุณภาพ เต็ม ได้ 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1 1 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
โรงเรียนกุศลวิทยา 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- การประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบ 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง /SARกลุ่มสาระ /SAR 
โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- การศึกษาดูงานและอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

5 1 1 ดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 1 1 ดีเย่ียม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 0.5 0.4 ดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 0.5 0.4 ดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

5 1 1 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 4.67 5 4.8 ดีเยี่ยม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   โดยการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตา มกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโรงเรียนบริหารจัดการศึกษา   โดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และใช้หลักการมีส่ วนร่วม  มีการจัดท า
รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   มีการตรวจสอบและถ่วงดุล   ด าเนินการเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตาม
ทิศทาง  มีการวัดผลและประเมินผลผลิต   ผลลัพธ์และผลกระทบตามตัวชี้วัด  มีระบบการคิดต้นทุน   ผลผลิต  ต้นทุน
กิจกรรม  ต้นทุนของหน่วยงาน  โดยใช้ฐานขอ้มูลผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา   มีกระบวนการวิเคราะห์และมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับเปูาหมายความส าเร็จ   มีการควบคุมและ
บริหารความเส่ียง   ตรวจสอบผลการด าเนินการมีการประเมินประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๘๙ ~ 
 

ความส าเร็จและมีรายงานผลการปฏิบัติประจ าปี  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพมีคุณภาพตามตัว
บ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรง เรียนจัดได้แก่ จัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา กิจกรรมร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท ากิจกรรม/โครงการ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.3 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน สารสนเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.4 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ หัวหน้ามาตรฐานแลกเปล่ียนเรียนรู้ /ประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.5 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ จัดกิจกรรม /โครงการแผนพัฒนาการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 12.6 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้ แก่ จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา แฟูมเอกสาร
มาตรฐานท่ี 1-15 
2.ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาและส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 12 ในระดับ ดีเย่ียม 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 พบว่าจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบพบว่ายังมีบางโครงการ /กิจกรรมท่ียังไม่บรรลุเปูาหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
4. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยท่ีการด าเนินงานของสถานศึกษาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน พื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  การติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   การน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๐ ~ 
 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้( 10 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 
เต็ม ได้ 

13.1 มีก ารสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและ ภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                  

5 5 5 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการระดมทรัพยากร
ท้องถิ่นและองค์กรมาช่วยในการ
จัดการศึกษา 
2.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3 . โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.กิจกรรมน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
7.ทัศนศึกษาอุทยานราชภักดิ์ 
8.การเข้าใช้ห้องสมุด 
9. กิจกรรมวันอาเซียนและ
คริสต์มาส    

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 5 4 ดีมาก 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5 10 9 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนา 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา  สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้โดยได้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในแล ะนอก
สถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ โครงการระดมทรัพยากรท้องถิ่นและองค์กรมาช่วย
ในการจัดการศึกษา ทัศนศึกษาอุทยานราชภักดิ์ กิจกรรมวันอาเซียนและคริสต์มาส    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 13.2 โครงก ารและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  โครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการระดมทรัพยากรท้องถิ่นและองค์กรมาช่วยในการจัดการศึกษา 
2. ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13 อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  

4.1 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ ส ถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้แสวงหาความรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๑ ~ 
 

          4.2 ควรสนับสนุนให้ผู้เรี ยน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบว นการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก สถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น (5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน คุณภาพ 

เต็ม ได้ 
14.1 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น  
14.1.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ยิ้มไหว้ 
ทักทายมีไมตรี 
14.1.2 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
14.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 3 3.0 ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนธนาคาร 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
- โครงการวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

14.2 ผลการด าเ นินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุและมีอัตลักษณ์: 
14.2.1 ผู้เรียนเป็นผู้ยิ้ม ไหว้   
 
14.2.2 ผู้เรียนมีการทักทาย 
 
14.2.3 ผู้เรียนมีไมตรี 

 
ร้อยละ 
99.23 
ร้อยละ
99.23 
ร้อยละ
99.23 

   

เฉล่ียร้อยละ 
 

99.23 
(ระดับ5) 

2 2.0 ดีมาก 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5 5 5 ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๒ ~ 
 

1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด ได้

ด าเนินตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะ
อันพึงประสงค์  โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ได้แก่   โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผลการพัฒนา  
 การจัดโครงการ และกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด สา มารถส่งเสริมให้สถานศึกษา
บรรลุตามเปูาหมายในด้านคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในมาตรฐานท่ี 14 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3. ปัญหา/อุปสรรค 
 ในการจัดโครงการท่ีก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาบางโครงการ หรือกิจกรรมไม่บรรลุ
ตามเปูาหมายท่ีวางไว้ เนื่อ งจากไม่ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรม เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน การจัดบุคลากรไม่เหมะสมกับภาระกิจขอลกิจกรรมและโครงการนั้น 
4. แนวทางการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ  
 4.1 โรงเรียน ควรด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็ นบุคคลท่ีมีจิตส านึกในการใช้ชีวิ ตบน
รากฐานของความพอเพียง  
 4.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๓ ~ 
 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
                        และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ( 5 คะแนน)  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน  
คุณภาพ เต็ม ได้ 

15.1   15.1.1 จัดโครงการ /กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

4 1 0.8 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน 

15.1.2 จัดโครงการกิจกรรม
พิเศษเพื่อน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 1 0.8 ดีมาก 

15.1.3 จัดโครงการ/กิจกรรม
พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน 

4 1 0.8 ดีมาก 

15.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ี
ผ่านมา 

4 2 1.60 ดีมาก 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 4 5 4.00 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษ าให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยได้ด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ  
โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันช้ีแนะและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย  จุดเน้น
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และศักยภาพมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่ นักเรียนร้อยละ 100 ได้มีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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2.ผลการพัฒนา 
 จากผลการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโย บาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น และมีผลงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  และ
ผู้เรียนสามารถติดต่อส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 มากขึ้นด้วยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  15 ใน
ระดับ ดีมาก 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 พบว่าจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบพบว่ายังมีบางโครงการ /กิจกรรมท่ียังไม่บรรลุเปูาหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
4.แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

4.1 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันช้ีแนะ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้นและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

4.2 โรงเรียนควร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา  
ผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
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๑. ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดับคุณภาพตามตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน   

๒. เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ (ภาพรวมของสถานศึกษา) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 

 
คะแนนที่ค านวณได้ (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

90.00 – 100.00 5 ดีเย่ียม 

75.00 – 89.99 4 ดีมาก 

60.00 – 74.99 3 ดี 

50.00 -59.99 2 พอใช้ 

0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง 

 
๓. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 

3.1 สถานศึกษาได้คะแนนรวมต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือมีคุณภาพระดับดี ขึ้นไป 
3.2 สถานศึกษาได้ผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  ไม่ต่ ากว่า  4  ใน 5  ของมาตรฐานการศึกษา    

ของสถานศึกษา (ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 12 มาตรฐาน ใน 15 มาตรฐาน) 
               3.3 สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30  26.56    
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 

5 ร้อยละ 87 4.6 ร้อยละ
91.57 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

0.5 ร้อยละ 85 0.46 ร้อยละ
92.00 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0.5 ร้อยละ 86 0.45 ร้อยละ
90.00 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

1.3 ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            

1 ร้อยละ 87 0.92 ร้อยละ
92.00 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

1 ร้อยละ 89 0.93 ร้อยละ 
93.08 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น  

1 ร้อยละ 88 0.90 ร้อยละ
90.02 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

1 ร้อยละ 85 0.92 ร้อยละ 
92.30 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

5 ร้อยละ 90 4.76 ร้อยละ
94.98 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

2 ร้อยละ 90 1.92 ร้อยละ
95.84 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

2.2 เอื้ออาทรผู้อืน่และกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

1 ร้อยละ 90 0.94 ร้อยละ
94.17 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

1 ร้อยละ 90 0.97 ร้อยละ
96.67 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

1 ร้อยละ 90 0.93 ร้อยละ
93.33 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และ
พัฒนา  ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 ร้อยละ 84 4.26 ร้อยละ
85.21 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง  ๆรอบตัว               

2 ร้อยละ 80 1.63 ร้อยละ
81.67 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและ
ต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

1 ร้อยละ 80 0.81 ร้อยละ
80.83 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

1 ร้อยละ 85 0.86 ร้อยละ
85.83 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

1 ร้อยละ 90 0.93 ร้อยละ
92.50 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้าง สรรคตั์ดสินใจแก้ปัญหาได้  
 อย่างมีสติสมเหตุผล     

5 ร้อยละ 84 4.54 ร้อยละ
90.63 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

2 ร้อยละ 85 1.85 ร้อยละ
90.50 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

1 ร้อยละ 83 0.91 ร้อยละ91 ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสิน 
ใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

1 ร้อยละ 83 0.86 ร้อยละ89 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

1 ร้อยละ 83 0.89 ร้อยละ89 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

5 ระดับ 3 4.00 ระดับ4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับ3ขึ้นไป) 

1 ร้อยละ 70 
(ระดับดี) 

0.60 ร้อยละ
65.38 

(ระดับ 3) 

ดี บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๘ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับดีขึ้น
ไป) 

1 ร้อยละ 80 
(ระดับ5) 

1.00 ร้อยละ
81.67 

(ระดับ 5) 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(ระดับดีขึ้น
ไป) 

2 ร้อยละ 80 
(ระดับ5) 

2.00 ร้อยละ
80.83 

(ระดับ 5) 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์(เท่ากับขีดจ ากัดล่างระดับประเทศ
ขึ้นไป) 

1 ร้อยละ 35 
(ระดับ

ปรับปรุง) 

0.40 ร้อยละ
25.96 

(ระดับ 2) 

พอใช้ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ 
 ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

5 ร้อยละ 88 4.54 ร้อยละ
90.08 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

2 ร้อยละ 86 1.80 ร้อยละ
90.00 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1 ร้อยละ 86 0.90 ร้อยละ
90.00 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 ร้อยละ 90 0.92 ร้อยละ
91.67 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

1 ร้อยละ 90 0.92 ร้อยละ
91.67 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50  43.1    
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

10 ร้อยละ 86 9.10 ร้อยละ
91.01 

ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวน 
การ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1 ร้อยละ 85 0.92 ร้อยละ
91.88 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

1 ร้อยละ 83 0.86 ร้อยละ
83.33 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๙๙ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

2 ร้อยละ80 1.72 ร้อยละ
86.00 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

1 ร้อยละ 85 0.91 ร้อยละ
91.25 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1 ร้อยละ 85 0.88 ร้อยละ87.5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

1 ร้อยละ 90 1 ร้อยละ100 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ 90 0.96 ร้อยละ96 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

1 ร้อยละ 85 0.91 ร้อยละ91.4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

1 
 
 

ร้อยละ 90 0.91 ร้อยละ
91.25 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 8  ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10 ระดับดีมาก 9.8 ระดับ 5 ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

8.8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

1 ระดับดีมาก 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๐ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ                               
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

1 ระดับดีมาก 0.8 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัด การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ระดับดีมาก 3.61 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

2 ระดับดีมาก 1.6 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

1 ระดับดีมาก 0.8 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

2 ระดับดีมาก 1.6 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 ระดับดีมาก 9.2 ระดับ4.67 ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 2 ระดับดีมาก 1.6 ระดับ4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๑ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

2 ระดับดีมาก 1.6 ระดับ4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

1 ระดับดีเย่ียม 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 ระดับดีมาก 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2 ระดับดีมาก 2 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

10 ระดับดีมาก 8 ระดับ4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 ระดับดีมาก 3.2 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรยีน 

3 ระดับดีมาก 2.4 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 ระดับดีมาก 2.4 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๒ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ระดับดีมาก 4.8 ระดับ 5 ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 ระดับดีเย่ียม 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

12.2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1 

 
ระดับดีมาก 

 
1 

 
ระดับ 5 

 
ดีเย่ียม 

 
บรรลุเป้าหมาย 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

1 ระดับดีมาก 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  0.5 ระดับดีมาก   0.4 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 ระดับดีมาก 0.4 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

1 ระดับดีมาก 1 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   10  9    
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้                                                              

10 ระดับดีมาก 9 ระดับ 5 ดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

5 ระดับดีมาก 5 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๓ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                     
13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

5 

 

ระดับดีมาก 4 

 

ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5  5    
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น                                                       

5 ระดับดีมาก 5 ระดับ 5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย มีไมตรี 

3 ระดับดีมาก 3 ระดับ5 ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุและมีอัตลักษณ์ ผู้เรียนมี
นิสัย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีไมตรี 

 
2 
 

เฉล่ียร้อยละ 
90 

(ระดับดี
เย่ียม) 

 
2 

 

เฉล่ียร้อยละ
99.23 

(ระดับ5) 

ดีเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                     5  4    
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

5  ระดับดีมาก 4 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

15.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 

15.1.2 จัดโครงการกิจกรรม
พิเศษเพื่อน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3 

 
ระดับดีมาก 

 
2.4 

 
ระดับ 4 

 
ดีมาก 

 
บรรลุเปูาหมาย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

คุณภาพ  

15.1.3 จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 

2 ระดับดีมาก 1.6 ระดับ 4 ดีมาก บรรลุเปูาหมาย 

 
   
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียน กุศลวิทยา 
ได้คะแนน 89.78 คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  4  มีคุณภาพ ดีมาก 

 
                 ผู้รับรองผลการประเมิน          ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
 
             
                (นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล)      (พลเอกสุนทร ฮีสวัสด์ิ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนกุศลวิทยา                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๕ ~ 
 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 3 ขึ้นไป) ปีการศึกษา 2558 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(เฉพาะรายวิชา
พื้นฐาน) 

ผลการเรียนเฉล่ียช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร. 
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 120 - 19 10 11 20 19 15 36 70 58.33 
คณิตศาสตร์ 120 - 13 18 27 22 19 14 17 50 41.66 
วิทยาศาสตร์ 120 - 16 9 24 19 21 15 26 62 51.67 
สังคมศึกษา ฯ 120 - 1 6 26 36 43 13 5 61 50.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 120 - 0 4 4 19 26 27 50 103 85.83 
ศิลปะ 120 - 25 16 18 17 14 13 27 54 45 
การงานอาชีพฯ 120 - 3 7 25 17 31 26 48 78 65 
ภาษาต่างประเทศ 120 - 42 12 14 23 15 8 16 39 32.50 

รวมเฉลี่ย  - 14 10 18 21 24 16 28 65 53.85 
 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แยกรายชั้นต้ังแต่ ม.1-ม.6) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 30 - 14 2 2 4 4 3 1 8 25.00 
คณิตศาสตร์ 30 - 5 4 7 4 5 3 2 10 31.25 
วิทยาศาสตร์ 30 - 4 5 9 4 3 3 2 8 25.00 
สังคมศึกษา ฯ 30 - - 3 11 7 7 4 - 11 34.37 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 - - - - 2 4 10 16 30 93.75 
ศิลปะ 30 - 15 2 4 2 3 2 2 7 21.87 
การงานอาชีพฯ 30 - - 2 16 11 3 - - 3 9.37 
ภาษาต่างประเทศ 30 - 15 4 2 3 3 - 3 6 18.75 

รวมเฉลี่ย  32.42 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๖ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 30 - 14 8 4 2 1 - - 1 3.33 
คณิตศาสตร์ 30 - 18 6 4 1 2 - - 2 6.67 
วิทยาศาสตร์ 30 - 4 6 5 7 5 2 1 8 16.67 
สังคมศึกษา ฯ 30 - 14 2 2 4 4 3 1 8 25.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 - 5 4 7 4 5 3 2 10 31.25 
ศิลปะ 30 - 15 2 4 2 3 2 2 7 21.87 
การงานอาชีพฯ 30 - 5 4 7 4 5 3 2 10 31.25 
ภาษาต่างประเทศ 30 - 4 5 9 4 3 3 2 8 25.00 

รวมเฉลี่ย  20.13 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 30 - 4 6 5 7 5 2 1 8 16.67 
คณิตศาสตร์ 30 - 14 2 2 4 4 3 1 8 25.00 
วิทยาศาสตร์ 30 - 5 4 7 4 5 3 2 10 31.25 
สังคมศึกษา ฯ 30 - 15 2 4 2 3 2 2 7 21.87 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 - 18 6 4 1 2 - - 2 6.67 
ศิลปะ 30 - 4 6 5 7 5 2 1 8 16.67 
การงานอาชีพฯ 30 - 14 2 2 4 4 3 1 8 25.00 
ภาษาต่างประเทศ 30 - 5 4 7 4 5 3 2 10 31.25 

รวมเฉลี่ย  21.79 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๗ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 30 - 16 5 6 1 1 1 - 2 6.67 
คณิตศาสตร์ 30 - 6 4 5 4 3 4 4 11 36.67 
วิทยาศาสตร์ 30 - 2 5 11 2 3 4 3 10 33.33 
สังคมศึกษา ฯ 30 - 1 4 6 6 10 2 1 13 43.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 - 4 6 5 7 5 2 1 8 16.67 
ศิลปะ 30 - 4 6 5 7 5 2 1 8 16.67 
การงานอาชีพฯ 30 - 13 7 5 1 2 - 1 3 10.00 
ภาษาต่างประเทศ 30 - 14 2 2 4 4 3 1 8 25.00 

รวมเฉลี่ย  23.54 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึน้ไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 40 - - 2 7 6 11 5 8 24 63.16 
คณิตศาสตร์ 40 - - 2 5 7 7 2 15 24 63.16 
วิทยาศาสตร์ 40 - 2 4 4 4 6 8 11 25 65.79 
สังคมศึกษา ฯ 40 - - 4 2 4 11 10 8 29 76.32 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 - - 2 2 4 2 6 23 31 81.58 
ศิลปะ 40 - - 8 6 10 3 - 12 15 39.47 
การงานอาชีพฯ 40 - - 2 1 - 2 9 25 36 94.73 
ภาษาต่างประเทศ 40 - 9 7 5 4 3 6 5 14 36.84 

รวมเฉลี่ย  65.13 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๘ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 40 - 3 7 10 6 6 2 6 14 35.00 
คณิตศาสตร์ 40 - 9 7 5 7 5 1 7 13 32.50 
วิทยาศาสตร์ 40 - 8 1 3 14 5 4 5 14 35.00 
สังคมศึกษา ฯ 40 - 15 8 8 2 3 2 2 7 17.50 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 - - 2 2 4 2 6 23 31 77.50 
ศิลปะ 40 - - 8 6 10 3 - 12 15 37.50 
การงานอาชีพฯ 40 - - 2 1 - 2 9 25 36 90.00 
ภาษาต่างประเทศ 40 - 17 7 2 5 3 4 3 10 25.00 

รวมเฉลี่ย  43.75 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 4 - - - - - - 1 3 4 100.00 
คณิตศาสตร์ 4 - - - 1 - 1 1 1 3 75.00 
วิทยาศาสตร์ 4 - - - - - 1 1 2 4 100.00 
สังคมศึกษา ฯ 4 - - - - 1 1 2 - 3 75.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 - 1 - - - - 1 2 3 75.00 
ศิลปะ 4 - - - - - - - 4 4 100.00 
การงานอาชีพฯ 4 - - - - 1 1 - 1 2 50.00 
ภาษาต่างประเทศ 4 - - 1 - - 1 - 2 3 75.00 

รวมเฉลี่ย 
 

 81.25 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๐๙ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 4 - 2 - - - 1 - 1 2 50.00 
คณิตศาสตร์ 4 - 1 - - 2 - - 1 1 25.00 
วิทยาศาสตร์ 4 - 1 - 1 - - - 2 2 50.00 
สังคมศึกษา ฯ 4 - - - 2 - - - 2 2 50.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 - - - - - 1 2 1 4 100.00 
ศิลปะ 4 - - 1 - - 1 - 2 3 75.00 
การงานอาชีพฯ 4 - 1 1 - - 1 1 - 2 50.00 
ภาษาต่างประเทศ 4 - 2 - - - - 1 1 2 50.00 

รวมเฉลี่ย  56.25 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1 - - - - - - - 1 1 100 
คณิตศาสตร์ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
วิทยาศาสตร์ 1 - - - - - - 1 - 1 100 
สังคมศึกษา ฯ 1 - - - - 1 - - - 1 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - - - - - 1 - 1 100 
ศิลปะ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
การงานอาชีพฯ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
ภาษาต่างประเทศ 1 - - - 1 - - - - - 0.00 

รวมเฉลี่ย  75.00 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๐ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1 - - - - - - - 1 1 100 
คณิตศาสตร์ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
วิทยาศาสตร์ 1 - - - - - - 1 - 1 100 
สังคมศึกษา ฯ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - - - - - 1 - 1 100 
ศิลปะ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
การงานอาชีพฯ 1 - - - - - 1 - - 1 100 
ภาษาต่างประเทศ 1 - - - 1 - - - - - 0.00 

รวมเฉลี่ย  87.50 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 14 - - - 2 1 1 4 6 11 84.61 
คณิตศาสตร์ 14 - - - 2 1 4 4 3 11 84.61 
วิทยาศาสตร์ 14 - - - 2 3 4 3 2 9 69.23 
สังคมศึกษา ฯ 14 - - - - 1 8 2 2 12 92.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 14 - - - 3 - - 5 6 11 84.61 
ศิลปะ 14 - - 2 2 - 3 2 5 10 76.92 
การงานอาชีพฯ 14 - - - 1 2 3 3 5 11 84.61 
ภาษาต่างประเทศ 14 - - 3 1 2 2 2 4 8 61.54 

รวมเฉลี่ย  79.80 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๑ ~ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.   
ท่ีได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 14 - - - 1 3 8 1 1 10 71.42 
คณิตศาสตร์ 14 - - 1 3 2 7 - 1 8 57.14 
วิทยาศาสตร์ 14 - 1 4 6 1 2 - - 2 14.28 
สังคมศึกษา ฯ 14 - - 1 10 2 1 - - 1 7.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 14 - - 3 2 4 3 2 - 5 38.46 
ศิลปะ 14 - 1 2 3 2 5 1 - 6 46.15 
การงานอาชีพฯ 14 - - 2 1 1 4 3 3 10 76.92 
ภาษาต่างประเทศ 14 - - 1 2 2 7 1 1 9 69.23 

รวมเฉลี่ย  75.47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๒ ~ 
 

4.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2558 

สาระวิชา 

ผล O-NET เฉล่ีย ปีการศึกษา 2558 
เปรียบเทียบผล O-NET กับปี

การศึกษา 
ท่ีผ่านมา 

หมายเหตุ 
ร้อยละ
นักเรียน 
ช้ันม.3 
ท่ีได้

ระดับดี 

ร้อยละ
นักเรียน 
ช้ันม.6 
ท่ีได้

ระดับดี 

ร้อยละเฉล่ีย
ของนักเรียน  
ช้ันม.3และ

ม.6 
ท่ีได้ระดับดี 

5 
คะแนน 

(.63 
คะแนน/

กลุ่ม
สาระ) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 
ของ

นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ

ดีปี
การศึกษา

2558 

ร้อยละ
เฉล่ียของ
นักเรียน 
ท่ีได้ระดับ

ดี 
ปี

การศึกษา
2557 

+สูงขึ้น 
-ต่ าลง 

คณิตศาสตร์ 17.50 7.14 12.32 0.25 12.32 19.35 -7.03  

ภาษาไทย 40.00 28.57 34.28 0.69 34.28 59.20 -24.92  

วิทยาศาสตร์ 37.50 35.71 36.60 0.73 36.60 31.80 4.8  

สังคมศึกษาฯ 32.50 14.29 23.39 0.47 23.39 60.92 -37.53  

ภาษาอังกฤษ 25.00 21.43 23.21 0.46 23.21 32.18 -8.9  

เฉลี่ยร้อยละ 30.50 21.43 25.96  25.96 47.48   

รวมคะแนน    2.6     
 
 
4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 
ขีดจ ากัดล่าง
ระดับประเทศ 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี 
(ได้คะแนนเท่ากับขีดจ ากัดล่างของประเทศขึ้นไป) 

จ านวน/คน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 40 26.88 32.35 7 17.50 
ภาษาไทย 40 40.20 42.61 16 40.00 
วิทยาศาสตร์ 40 35.10 37.59 15 37.50 
สังคมศึกษาฯ 40 41.75 46.20 13 32.50 
ภาษาอังกฤษ 40 27.20 30.58 10 25.00 

 เฉลี่ย  30.50 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๓ ~ 
 

4.3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 
 

ขีดจ ากัดล่าง
ระดับประเทศ 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี 
(ได้คะแนนเท่ากับขีดจ ากัดล่างของประเทศขึ้นไป) 

จ านวน/คน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 14 17.50 26.53 1 7.14 
ภาษาไทย 14 45.18 49.30 4 28.57 
วิทยาศาสตร์ 14 30.14 33.37 5 35.71 
สังคมศึกษาฯ 14 34.57 39.67 2 14.29 
ภาษาอังกฤษ 14 20.29 24.93 3 21.43 

 เฉลี่ย  21.43 
4.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในภาพรวม รายสมรรถนะ 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ม.1-6
รวมท้ังส้ิน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

สมรรถนะท่ี 1 120 34 65 22 - 99 82.50 
สมรรถนะท่ี 2 120 33 51 31 4 92 76.67 
สมรรถนะท่ี 3 120 35 63 18 3 98 81.67 
สมรรถนะท่ี 4 120 34 63 21 2 97 80.83 
สมรรถนะท่ี 5 120 36 65 17 2 101 84.16 

เฉล่ียร้อยละ 120 34 61 22 2 98 81.67 
4.4. (ส) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ตามหลักสูตรในภาพรวม รายระดับช้ัน 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 11 11 7 1 22 18.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 6 16 8 - 22 18.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 11 25 2 2 36 30.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 4 - - - 4 3.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1 - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 3 10 1 - 13 10.83 

รวมจ านวนคน 120 35 63 18 3 98 81.67 
เฉล่ียร้อยละ 100 28.33 45.83 24.17 1.67 81.67  

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๔ ~ 
 

4.4.(ส1) ผลการประเมินสมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 5 20 5 - 25 20.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 10 13 7 - 23 19.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 14 20 7 - 34 28.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 - 4 - - 4 3.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1 - - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 4 8 2 - 12 10.00 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120 34 65 22 - 99 82.50 

 
4.4.(ส2) ผลการประเมินสมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 11 9 9 1 20 16.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 6 16 8 - 22 18.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 11 25 2 2 36 30.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 2 - 2 - 2 1.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1 - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 3 8 2 1 11 9.16 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120 33 51 31 4 92 76.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๕ ~ 
 

4.4.(ส3) ผลการประเมินสมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 11 11 7 1 22 18.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 6 16 8 - 22 18.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 11 25 2 2 36 30.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 4 - - - 4 3.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1 - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 3 10 1 - 13 10.83 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120 35 63 18 3 98 81.67 

4.4.(ส4) ผลการประเมินสมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 5 16 7 2 21 17.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 10 13 7 - 23 19.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 14 22 5 - 36 30.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 - 4 - - 4 3.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1 - - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 4 8 2 - 12 10.00 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120 34 63 21 2 97 80.83 

4.4.(ส5) ผลการประเมินสมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 5 16 7 2 21 17.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 10 18 2 - 28 23.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 16 19 6 - 35 29.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 - 4 - - 4 3.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1 - - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 4 8 2 - 12 10.00 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120 36 65 17 2 101 84.16 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๖ ~ 
 

4.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ จ านวนนร.    
ท่ีได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.       
ท่ีได้ระดับดี    

ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 11/36.67 8/26.66 11/36.67 - 19 20.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 6/20.00 15/50.00 9/30.00 - 21 20.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 11/26.82 27/65.85 2/4.87 - 38 42.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 4/50.00 - - - 4 2.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1/100 - - 1 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 3/21.43 11/78.57 - - 14 100 
รวมคน/เฉล่ียร้อย

ละ 
120     97 80.83 

4.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ
คุณภาพ  

จ านวนนร.   
ท่ีได้ระดับดี  

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.   
ท่ีได้ระดับดี  

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 - 25 5 - 25 20.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 4 21 5 - 25 20.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 12 29  - 41 34.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 - 2 2 - 2 1.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 1 - - 1 0.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 - 14 - - 14 11.67 
รวมคน/เฉล่ียร้อยละ 120 16/13.33 92/76.67 12/10 - 108 90.00 

4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.ท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 30 30/100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 30 30/100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 41 41/100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 4/100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1/100 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 14/100 0 
รวมคน/เฉล่ียร้อยละ 120 120/100 0 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 
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4.8 ผลการประเมินตัวบ่งช้ี/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
จ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 120 คน (ประเมินมาตรฐานท่ี 1-6 และ 14.2) 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ 
ระดับคุณภาพ  

รวม
จ านวน
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีได้
ระดับคุณภาพ 

รวม
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 60 40 10 110 92.00 10  10 8.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 60 38 10 108 90.00 12  12 10.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 60 40 10 110 92.00 10  10 8.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 64 38 10 112 93.1 8  8 6.9 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 60 38 10 108 90.00 12  12 10.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 60 41 10 111 92.50 9  9 7.50 
สรุป มฐ.ท่ี 1 
เฉลี่ยร้อยละ 

    91.57    8.43 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 64 41 10 115 95.83 5  5 4.17 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 62 41 10 113 94.17 7  7 5.83 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 65 41 10 116 96.67 4  4 3.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 64 38 10 112 93.1 8  8 6.9 
สรุป มฐ.ท่ี 2 
เฉลี่ยร้อยละ 

    94.26    5.74 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 17 34 47 98 8.67 22  22 18.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 37 37 23 97 80.83 23  23 19.17 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 34 42 27 103 85.83 17  17 14.17 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  39 72 111 92.50 9  9 7.50 
สรุป มฐ.ท่ี 3 
เฉลี่ยร้อยละ 

    85.21    14.79 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 11 45 55 111 92.50 9  9 7.5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 12 44 54 110 91.66 10  10 8.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 5 49 53 107 89.16 13  13 10.83 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 5 49 53 107 89.16 13  13 10.83 
สรุป มฐ.ท่ี 4 
เฉลี่ยร้อยละ 

    90.62    9.38 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 25 20 30 85 65.38 25 20 45 23.62 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๑๘ ~ 
 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ 
ระดับคุณภาพ  

รวม
จ านวน
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีได้
ระดับคุณภาพ 

รวม
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  42 56 98 81.67 20 2 22 18.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  46 51 84 80.83 19 4 23 19.17 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  14  15 25.96 41  41 74.04 
สรุป มฐ.ท่ี 5          
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 4 57 47 108 90.00 12  12 10.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 5 58 45 108 90.00 12  12 10.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 6 56 48 110 91.67 10  10 8.33 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 6 55 49 110 91.67 10  10 8.33 
สรุป มฐ.ท่ี 6 
เฉลี่ยร้อยละ 

    90.08    9.92 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2     99.23    99.23 
 
4.9 ผลการประเมินตัวบ่งช้ี /มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาจ านวนครู 
(ข้าราชการ) ท้ังส้ิน 7 คน (มาตรฐานท่ี 7) 
 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

จ านวนครูที่ได้ระดับ 
คุณภาพ  

รวม
จ านวน
ครูที่ได้
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ครูที่ได้
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

จ านวนครูที่ได้
ระดับคุณภาพ 

รวม 
จ านวน 
ครูที่ได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 
ครูที่ได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 11 4  15 93.75 1  1 6.25 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 7 7  14 87.5 2  2 12.5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 7 5 2 14 87.5 2  2 12.5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 8 7  15 93.75 1  1 6.25 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 5 6 2 14 87.5 2  2 12.5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6 11 5  16 100.00     



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 
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มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

จ านวนครูที่ได้ระดับ 
คุณภาพ  

รวม
จ านวน
ครูที่ได้
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ครูที่ได้
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

จ านวนครูที่ได้
ระดับคุณภาพ 

รวม 
จ านวน 
ครูที่ได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ร้อยละ 
ครูที่ได้
ระดับ
พอใช้ 
และ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.7 8 7  15 93.75 1  1 6.25 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.8 8 7  15 93.75 1  1 6.25 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.9 8 7  15 93.75 1  1 6.25 
สรุป มฐ.ท่ี 7 
เฉลี่ยร้อยละ 

    92.36    7.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 
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 การน าเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในตอนท่ี 4 ให้สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมในปีการศึกษาท่ีรายงานอย่างย่อๆ ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่/อย่างไร ระบุผลส าเร็จท่ี เกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา
ตามเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (ในตอนท่ี 2)  ปัจจัยท่ี
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามเปูาหมายเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป โดยใช้ผลจากการด าเนินงานเป็นฐานในการวางแผนพร้อมระบุความต้องการ
และการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิธีการน าเสนอ  เขียนเป็นข้อๆ หรือเป็นความเรียง สถานศึกษาออกแบบได้ตามความ
เหมาะสม 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 จากแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2558  ทางโรงเรียนกุศลวิทยา  ได้จัดท าโครงการเพื่อสนองยุทธศาสตร์
ของทางโรงเรียนร่วมท้ังกลยุทธ์ทั้ง  6  กลยุทธ์  และมาตรฐานการศึกษาท่ีทางโรงเรียนกุศลวิทยาได้ปฏิบัติในปี
การศึกษานี้  ซึ่งถือว่าประ สบความส าเร็จขั้นหนึ่ง  แต่ยังมีบางโครงการท่ียังขาดงบประมาณในการสนับสนุน  จึงไม่
ค่อยประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี -  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน  
 

3. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่างๆมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

-  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
- ชุมชน บริษัท อ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จ ากัด ศิษย์เก่า  

4. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

-  บุคลากรในโรงเรียน  
- ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการชุมชน 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒๑ ~ 
 

6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน 

7. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ช้ันม. 1 – 3 
 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน  
-  วิทยากร 

8. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  บุคลากรภายนอก  

9. โครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 

11. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

12. กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

13. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

14. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

15. กิจกรรมวันภาษาไทย -  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

16. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 

17. กิจกรรม Knowledge Garden 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

18. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

-  วิทยากรภายนอก 
-  นักเรียน 

19. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า อย.น้อย 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 
-  นักเรียน 

20. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางยาง 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 
-  นักเรียน 
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21. กิจกรรมสภานักเรียน 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 

22.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 

23. โครงการธนาคารโรงเรียนกุศลวิทยาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 
-  เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

24. โครงการรณรงค์ยาเสพติด เอดส์ และ
เพศศึกษา 
 

-  บุคลากรในโรงเรียน 
-  นักเรียน 
-  วิทยากรภายนอก 

25. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

-  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียน 
- ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 

26. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

27. โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศ -  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอ 
-  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

28. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

- งบประมาณไม่เพียงพอ  
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
- ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

29. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
- ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ - ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- เด็กไม่ร่วมโครงการ 
2. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย - งบประมาณไม่เพียงพอ  

- ขาดบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
- ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น   

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ในด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 

 จุดที่ควรพัฒนา   
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นทางหลักสูตร  ส่งเสริมกิจกรรมด้าน IT  รวมถึงผลการทดสอบระดับชาติท่ีต้อง

พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 2. ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น   
 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  ครูมีการศึกษาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอนครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่ วนร่วม  
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน  ท้ังด้านวิชาการและการจัดการสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมาย  ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษาผู้บริหารให้ค าแนะน าปรึกษาทาง
วิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ   และเต็มเวลา  อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 คณะกรรมการสถานศึกษารู้  และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือน การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเ ร็จตามเปูาหมายผู้ปกครอง  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  นิเทศภายใน ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ สะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนจัดโครงการ กิจกรร มท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
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ความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ  ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 ควรจัดท าหลักสูตรให้ครอบคลุมท้ังท้องถิ่น  เศรษฐกิจพอเพียง  และอาเซียนท่ีก าลังจะเข้ามาเพื่อสนอง
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้  รวมท้ังจัดท าแหล่งเรียนรู้ทั้งห้องเรียน  ให้สะอาดร่มรื่น  และบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเอง 
 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น    
 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึ กษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีการศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ภายใน  และภายนอกท่ีบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้ครอบคลุม  รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน  ภายนอก  หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น   
 จัดโครงการ  กิจกรรม ยิ้มไห ว้  ทักทาย  มีไมตรี  มารยาทงาม  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา   อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  จุดเน้น   อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   อย่างจริงจัง  เพือ่
พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา 
 5. ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น   
 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาผลการ
ด าเนินงาน เช่น โครงการธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และอัตลักษณ์โรงเรียน 
“ยิ้มไหว้  ทักทาย  มีไมตรี”ให้บรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกว่าท่ีท าอยู่และให้บรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี  
2557  โรงเรียนกุศลวิทยา  ได้น าผลนี้มาวางแผนเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ท้ัง  5  ด้าน  อย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดแผนงานหลักรวม 4  แผนงาน  ใช้กลยุท ธ์ในการพัฒนารวม  6 กลยุทธ์  และ
พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน , โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   , โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  , โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน  , 
โครงการจัดท าแผนประจ าปี   , โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  , โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  , โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  , โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  , โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอั นพึงประสงค์  , โครงการ
พัฒนาหลักสูตรอาเซียน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  , โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
เอดส์ และเพศศึกษา  , โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  , โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี และศิลปะ  
, โครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  , โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  , โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัยในช้ันเรียน  , โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ  , 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  , โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  , โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  , โครงการโรงเรียนธนาคาร  , โครงการส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  , โครงการส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และบริการชุมชน   
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ   
 ให้ต้นสังกัดกิจกรรมให้ความรู้  และการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียน  การสอน  ส่ือ  วัสดุอุปกรณ์  
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒๖ ~ 
 

ภาคผนวก 
 *  ประกาศโรงเรียนกุศลวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 *  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 *  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558       
                   ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     *  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
               *  สารสนเทศผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนรายตัวบ่งช้ี (มาตรฐานท่ี 1-6 และ     
                     ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2 และมาตรฐานด้านครู มาตรฐานท่ี 7 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒๗ ~ 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ การปฏิบัติงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2558 
 

หนังสือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อแสดงเจตจ านงในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในภาพรวมสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 

ท้ังนี้ข้าพเจ้า  นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุศลวิทยา  ขอแสดงเจตจ านงในการบริหาร
สถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นไปตามทิศทางการบริหารสถานศึกษาและเปูาหมายตามภาพรวมสถานศึกษาปีการศึกษา 
2558  ไว้แก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกุศลวิทยา  ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
เห็นชอบและอนุมัติให้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558   ต่อไป  

 
 
     ลงช่ือ 
           ( นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนกุศลวิทยา 
      

 
ลงช่ือ  

              ( พลเอกสุนทร   ฮีสวัสด์ิ )  
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                             โรงเรียนกุศลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒๘ ~ 
 

 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกุศลวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ท่ี
ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนกุศลวิทยาจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนกุศลวิทยา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
       ประกาศ ณ วันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.  2558      
    
 
 
  
                       ( พลเอกสุนทร   ฮีสวัสด์ิ )                              (นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                ผู้อ านวยการโรงเรียนกุศลวิทยา 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๒๙ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ปีการศึกษา  2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 30  

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 ร้อยละ 87 
(ระดับดมีาก) 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 0.5 ร้อยละ 85 
1.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 0.5 ร้อยละ 86 
1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1 ร้อยละ 87 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 1 ร้อยละ 89 
1.5 มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  1 ร้อยละ 88 
1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
1 ร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5 ร้อยละ 90 
(ระดับดเียีย่ม) 

2.1 มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร 2 ร้อยละ 90 
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 1 ร้อยละ 90 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 1 ร้อยละ 90 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 1 ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

5 ร้อยละ 84 
(ระดับดมีาก) 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่าง  ๆรอบตวั  

2 ร้อยละ 80 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพือ่คน้ควา้หา
ความรู้เพิม่เติม 

1 ร้อยละ 80 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้
ระหวา่งกนั  

1 ร้อยละ 85 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ 5 ร้อยละ 84 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๐ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

               คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  (ระดับดมีาก) 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 
2 ร้อยละ 85 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 1 ร้อยละ 85 
4.3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 ร้อยละ 83 
4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 1 ร้อยละ 83 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 ร้อยละ 66 
(ระดับดี) 

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
(ระดบั 3 ขึ้นไป) 

1 ร้อยละ 70 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
(ระดบั ดีขึ้นไป)  

1 ร้อยละ 80 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
(ระดบั ดี ขึ้นไป) 

2 ร้อยละ 80 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
(=>ขีดจ ากดัล่างระดบัประเทศ) 

1 ร้อยละ  35 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 ร้อยละ 88 
(ระดับดเียีย่ม) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 ร้อยละ 86 
6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 ร้อยละ 86 
6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 1 ร้อยละ 90 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 1 ร้อยละ 90 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50  

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10 ร้อยละ 86 
(ระดับดีมาก) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

1 ร้อยละ85 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง 1 ร้อยละ83 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๑ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  
7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 
2 ร้อยละ80 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ85 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการที่หลากหลาย 

1 ร้อยละ85 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

1 ร้อยละ90 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ90 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 ร้อยละ85 
7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา    เตม็

ความสามารถ 
 

1 
 
 

ร้อยละ90 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10 ระดับดีมาก 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

1 ระดบัดีมาก 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน
หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

2 ระดบัดีมาก 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

2 ระดบัดีมาก 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

2 ระดบัดีมาก 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 1 ระดบัดีมาก 
8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
2 ระดบัดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๒ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ระดับดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 2 ระดบัดีมาก 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 ระดบัดีมาก 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 2 ระดบัดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 ระดับดีมาก 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 2 ระดบัดีมาก 
10.2 จดัรายวชิาเพิม่เติมที่หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 

ความสามารถและความสนใจ 
2 ระดบัดีมาก 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

1 ระดบัดีเยีย่ม 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1 ระดบัดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

2 ระดบัดีมาก 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

2 ระดบัดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 ระดับดีมาก 

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

4 ระดบัดีมาก 

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุข ภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

3 ระดบัดีมาก 

11.3 จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 ระดบัดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๓ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ระดับดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ระดบัดีเยีย่ม 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1 ระดบัดีมาก 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

1 ระดบัดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

0.5 ระดบัดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.5 ระดบัดีมาก 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 ระดบัมาก 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10  
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
10 ระดับดีมาก 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือ่
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง ผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง  

5 ระดบัดีมาก 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

5 ระดบัดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นที่ก าหนดขึน้  
5 ระดับดีมาก 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้
คุณลกัษณะยิม้ไหว ้ทกัทาย มีไมตรี 

3 ดีมาก 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุและมีอตัลกัษณ์:ผู้เรียน
เป็นผู้มีนิสัย “ยิ้มไหว้ ทักทาย มีไมตรี” 
 

2 ร้อยละ 90 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๔ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึน้  

5 ระดับดีมาก 

15.1 15.1.1จดัโครงการ  รักการอ่าน 

15.1.2 จดัโครงการเยาวชนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ระดบัดีมาก 

15.2 จดัโครงการยกระดบัผลส าฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 2 ระดบัดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกุศลวิทยา 

 

 

 

~ ๑๓๕ ~ 
 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ปีการศึกษา  2558 
 

 
 

โรงเรียนกุศลวิทยา   
อ. กระทุ่มแบน  จ. สมุทรสาคร 
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