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ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565  ของโรงเรียนสตูลวิทยา  จัดท าข้ึน
เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉบับนี้ จึงเป็นทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
ท่ีก าหนดให้ทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ถือปฏิบัติตามข้ันตอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
      โรงเรียนสตูล วิทยา  ขอขอบคุณ ผู้มี ส่วนเ ก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภ าพ
การศึกษา ปีการศึกษา  2562 - 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จะท าให้การปฏิบัติงาน  ด าเนินไปอย่างมีทิศทาง  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ทุกประการ 
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  ส่วนที่  1 
 

                                      ภำพรวมของโรงเรียน 
      

1. ข้อมูลท่ัวไป 
    1.1  ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนสตูลวิทยา ท่ีต้ังเลขท่ี  318 หมู่ท่ี  6  
        ถนน คลองขุด - นาแค  ต าบล คลองขุด  อ าเภอ เมืองสตูล 
        จังหวัด  สตูล  รหัสไปรษณีย์  91000  โทรศัพท์  074-711955  โทรสาร  074-772269 
        e-mail : satunwittaya@gmail.com     website  http://www.stw.ac.th 
        สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  16 
    1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    1.3  มีเนื้อท่ี  166  ไร่  1 งาน  88  ตารางวา          
    1.4  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

          ควำมเป็นมำ 
  โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อต้ัง ข้ึนเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2453  โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ใช้ชื่อ
ว่า  “ โรงเ รียนไทยมลายู ”  เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายเจ๊ะหมาด เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 23 คน                 
จัดสอนท้ังภาษามลายูและภาษาไทย    
  พ.ศ. 2460   กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเ รียนไทยมลายู  ให้เ ป็นโรงเรียนรัฐบาล 
และพลโทพระยาวิชิ ตวงศ์วุฒิไกร สมุห เทศาภิบาล มณฑลภู เก็ต  ได้ เป ล่ียนชื่อโรงเ รียนเป็น                           
โรงเรียนสตูลวิทยา 
  พ.ศ. 2461  พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ยา้ยโรงเรียนสตูลวิทยา 
ไปยงัสถานท่ีใหม่ ณ บริเวณหน้าเรือนจ า จังหวัดสตูล (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ) 
และเป็นโรงเ รียนเดียวท่ีเ ปิดสอนท้ังระ ดับประ ถมศึกษา (ประถม ศึกษาปีท่ี  1-3) และขยายชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นปีแรก 
  พ.ศ. 2463   เปล่ียนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสตูล “ สตูลวิทยา ” 
  พ.ศ. 2475   ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาออกไปอีก 1 ปี เป็นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 
  พ.ศ. 2479   ได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ไปรวมกับโรงเรียนเทศบาลม าบัง และได้เปิด
หลักสูตรครูประกาศนียบัตรชายจังหวัด เวลา 2 ปี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมยา้ยท่ีต้ังโรงเรียนไปยัง     
ทุ่งเฉลิมสุข เนื่องจากสถานท่ีเดิมจะสร้างเป็นโรงพยาบาลสตูล 
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  พ.ศ. 2480   ย้ายนักเรียน ป.3-4 และ ม.1-3 ไปเรียนท่ีเรือนรับรองเจ้าคุณเทศา เ ป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างเสร็จ ซ่ึงเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จ านวน 12 ห้องเรียน 
  พ.ศ. 2481   ยา้ยไปสถานท่ีใหม่ทุ่ง เฉลิมสุข (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปัจจุบัน ) และจัด
ชั้นเรียนเฉพาะมัธยมศึกษาเพียงระดับเดียว คือระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4 และเปิดขยายชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5-6 ไปปีละชั้น จนครบชั้นเรียนมัธยม เมื่อปี พ.ศ. 2483 
  พ.ศ. 2482   เปิดชั้นเรียน ม.1 พิเศษ รับนักเรียนจบชั้น ป.4 เข้าเรียนโครงการเร่งรัดผลิตครู
มัธยมพิเศษ ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีนักเรียนสนใจเข้าเรียน 30 คน โครงการนี้
ยกเลิกในปี พ.ศ. 2484 
  พ.ศ. 2496   นายไสว  ทองสุก เป็นครูใหญ่ เปล่ียนชื่อโรงเรียน จากโรงเ รียนประจ าจังหวัด
สตูล “ สตูลวิทยา ” เป็นโรงเรียนสตูล “สตูลวิทยา” 
  พ.ศ. 2506  นายเฉลียว  ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าท่ีครูใหญ่แทน นายผ่อง สุดเหลือ (ลาศึกษาต่อ) 
ได้เปล่ียนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ต่อมาเรียกส้ัน  ๆ ว่า โรงเรียนสตูลวิทยา                           
ดังปัจจุบัน และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์  ส าหรับแผนกศิลปะ 
(ฝร่ังเศส)  เร่ิมเปิดสอนในปี พ.ศ. 2514 
  พ.ศ. 2515  มีนักเรียนเพิ่มมากข้ึนถึง 40 ห้องเ รียน สถานท่ีคับแคบ ขยายไม่ได้ ทางจังหวัด
จึงเสนอท่ีดินทุ่งเล้ียงสัตว์ท่ีต าบลคลองขุด ให้ในเนื้อท่ี 200 ไร่  จัดสร้างโรงเรียนสตูลวิทยาแห่งใหม่ 
  พ.ศ. 2517-2518  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและยา้ยนักเรียน  
ม.ศ.1 ไปเรียน ณ ท่ีใหม่โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียน ต.ช.ด. 
  พ.ศ. 2519  โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ค.ม.ช ) ได้งบประมาณสร้าง
อาคารเ รียน อาคารประกอบเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ .ศ. 2520 และยา้ยนักเรียน ม .ศ.2 และ   
ม.ศ.3 ไปเรียนท่ีอาคารใหม่ 
  พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้ย้ายไปยังท่ีต้ังแห่งใหม่ท้ังหมดในวันท่ี 19 มกราคม พ .ศ. 2521 
จนถึงปัจจุบัน 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
   
 
  เป็นรูปวงล้อธรรมจักรกับคบเพลิง มีมือถือด้ามคบเพลิงจากศูนย์กลางวงล้อ กงล้อถูกตรึง
ด้วยแกนแปดแกน  มีข้อความด้านล่างว่า  “ วินัย สามัคคี อดทน หมั่นเพียร ”  คบเพลิงชู ข้ึนทางเหนือ 
วงล้อ มีเปลวเพลิงลุกโชติช่วงด้านล่าง มีชื่อโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล รองรับอีกชั้นหนึ่ง 
 
ควำมหมำย 

  ธรรมจักร     หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม ท่ีต้องด ารงไว้อย่างมั่นคง  ต่อเนื่อง วงล้อหมุน
ไปตามจังหวะเวลา โดยคุณธรรม ความดีมีความมั่นคงไม่เปล่ียนแปลง  
  มือถือคบเพลิง  หมายถึง การแสวงหาและพัฒนาสรรพวิทยาการ ความรู้ให้เจริญงอกงาม 
และน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวม  
  ดังนั้น ตราสัญลักษณ์วงล้อธรรมจักรกับมือถือคบเพลิง จึงหมายถึง บุคคลต้องมีความรู้                   
คู่กับคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม 
 
คติพจน์ 
  วิริเยน   ทุกข   มจเจติ      “ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ” 
 
ควำมหมำย 
  เมื่อการงานท่ีปฏิบัติมี ปัญหาข้อขัดข้อง ปฏิบัติได้ยาก ไม่แล้วเส ร็จตาม ท่ีต้ังใจ ห รือ
ก าหนดไว้ผู้ปฏิบัติมีความทุกข์กังวล และไม่สบายใจต้องอาศัยความมานะบากบ่ัน อดทน มีสติปัญญา 
ความรอบคอบ ทุ่มเทความรู้สึกก าลังใจแก่งาน ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ท า แก้ปัญหาไป งานจะส าเ ร็จได้ 
บังเกิดความปิติเพราะผลแห่งความเพียรในท่ีสุด 
 
อักษรย่อ ส.ว. 
  เดิมใช้    ส .ต.1   แล้ว เป ล่ียน เป็น   ส .ว.  เมื่อ ปี พ .ศ . 2512 สมัย น ายวิศิษฎ์  ดวงสง ค์                        
เป็นผู้บริหารโรงเรียน เ ป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้ใช้อักษรย่อของโรงเ รียน
แทนอักษรย่อจังหวัด การก าหนดอักษรย่อ  ส.ว.  เป็นมติของครูในโรงเรียนสมัยนั้น 
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สีประจ ำโรงเรียน   
                                         “  เขียว  –  เหลือง  ” 
 ก าหนดข้ึนสมัย นายแวว  นิลพยคัฆ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างปี  พ.ศ. 2484-2490 
  เขียว        หมายถึง    ความสดชื่น  ความเจริญงอกงาม 
  เหลือง      หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
2.  ข้อมูลกำรบริหำร 

     2.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสตูลวิทยำ 
  โรงเรียนสตูลวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ  ฝ่ายนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพ  ฝ่ายบริหารท่ัวไปและอาคาร
สถานท่ี  ฝ่ายบริหารงานบุคลากรและธุรการ และฝ่ายบริหารกิจการนักเ รียน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและใช้วงจรคุณภาพ  (PDCA) มีการบริหารงบประมาณ โดยอาศัย
หลักนิติธรรม ดังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสตูลวิทยำ 
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    2.2  ผู้บริหำรโรงเรียน 
           2.2.1   ผู้อ านวยการโรงเรียน    
                      ชื่อ-สกุล  นายมาโนช  มณีวิทย์   โทรศัพท์  081-3889298 
                      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา                 
                      ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ ต้ังแต่ วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
          2.2.2   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
                     ชื่อ-สกุล  นายเจริญ  จุลนันโท  โทรศัพท์  086-4906611 
                     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
                      e-mail : cha_rern@hotmail.com 
 

3.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี 

 3.1  เนื้อท่ี 
  ท่ีดินของโรงเ รียนสตูลวิทยาปัจจุบันมี จ านวนท้ังส้ิน 2 แปลง แปลงท่ี 1 เ ป็นท่ีต้ังอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ มีเนื้อท่ี 152 ไร่  88 ตารางวา แปลงท่ี 2  เป็นท่ีโรงเรียนจัดท าโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่  “ ไร่นาสวนผสม ”  เนื้อท่ี 14 ไร่ 1 งาน รวมเนื้อท่ีท้ังส้ิน 166 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา             
       
     3.2  อำณำเขต 
  ทิศเหนือ          จดถนนสาธารณประโยชน์สายกองร้อย-นาแค 
  ทิศใต้                จดท่ีดินเอกชน 
  ทิศตะวันออก   จดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  ทิศตะวันตก     จดสนามกีฬาจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 

     3.2  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
 

ชนิดของอำคำรและสนำม จ ำนวน สร้ำงเม่ือ 
อาคาร 1 แบบ CS 22 ห้องเรียน พ.ศ. 2521 
อาคาร 2 แบบ 318 18 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
อาคาร 3 แบบ 318 ก 18 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
อาคารเรียน แบบ CS 12 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
โรงฝึกงาน 4 หลัง พ.ศ. 2519 
โรงฝึกพลศึกษา 1 หลัง พ.ศ. 2519 
หอศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 1 หลัง พ.ศ. 2542 
หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง พ.ศ. 2551 

mailto:cha_rern@hotmail.com
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ชนิดของอำคำรและสนำม จ ำนวน สร้ำงเม่ือ 

เรือนเกษตรกรรม 1 หลัง พ.ศ. 2519 
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม พ.ศ. 2520 
สนามเปตอง 2 สนาม พ.ศ. 2538 
สนามตะกร้อ 1 สนาม พ.ศ. 2539 
โรงรถ 1 หลัง  
บ้านพักครู 18 หลัง  
บ้านพักนักการภารโรง 4 หลัง  
ศาลาประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  
สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม  
สนามฟุตบอล 2 สนาม  
หอประชุม 1 หลัง  
ห้องน ้านักเรียน 5 หลัง  
อาคารป้อมยาม 1 หลัง  

 
 

4.  สภำพชุมชนโดยรอบ 
       สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 4 กิโลเมตร ในละแวกท่ีต้ังสถานศึกษา จะเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด  เช่น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสตูล  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นต้น เนื่องจากสถานศึกษามีประวัติการก่อต้ัง
มาช้านานและเป็นโรงเ รียนประจ าจังหวัดสตูล  จึงมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป  ดังนั้นนักเรียน
ท่ีมาเรียนท่ีนี่ จึงมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล  ในชุมชนมีประชากรประมาณ ร้อยละ 60 นับถือ
ศาสนาอิสลามและร้อยละ 40 นับถือศาสนาพุทธ (แต่นักเรียนร้อยละ 60 นับถือศาสนาพุทธ และร้อย
ละ 40 นับถือศาสนาอิสลาม )  ผู้ปกครองนักเรียนประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม  สวนผลไม้  และประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 20 อาชีพรับจ้างท่ัวไป 
เช่น  ท างานก่อสร้าง และเป็นแรงงานรับจ้างในพื้นท่ี และในประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ  10 ประกอบ
อาชีพค้าขายและรับราชการ   
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5.  จ ำนวนครูและบุคลำกร     

กลุ่ม/งำน/กลุ่มสำระ 

จ ำนวน ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง รวม 
ครู

ผู้ช่วย 

คศ.

1 

คศ.

2 

คศ.

3 
รวม 

ฝ่ายบริหาร 1 - 1 - - - 1 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 7 8 2 2 3 1 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 12 14 1 4 8 1 14 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3 10 13 2 1 7 3 13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 11 14 1 1 9 3 14 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 16 18 - 3 10 5 18 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 3 5 - 1 4 - 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5 4 - 1 - 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 4 12 - 1 9 2 12 

งานแนะแนว - 2 2 1 1 - - 2 

กลุ่มสนับสนุน - 1 1 - - - 1 1 

รวม 25 68 93 11 14 51 17 93 

ท่ีมา : งานบุคลากร   (ข้อมูล ณ วันท่ี  25  มีนาคม  2562) 
อัตราส่วนจ านวนครูต่อนักเรียน  เท่ากับ  1 : 21 ครูส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความสามารถ                   
และปฏิบัติการสอนตามวิชาเอกของตน 
 6.    จ ำนวนนักเรียน     
 

ช้ัน จ ำนวน น.ร.ชำย จ ำนวน น.ร.หญิง รวม จ ำนวนห้อง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

161 
163 
146 

217 
191 
189 

378 
354 
335 

10 
10 
9 

รวมมัธยมต้น 470 597 1,067 29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

68 
88 
58 

187 
173 
137 

255 
261 
195 

8 
8 
7 

รวมมัธยมปลำย 214 497 711 23 

รวมท้ังสิ้น 684 1,094 1,778 52 
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  ท่ีมา : งานสารสนเทศ  (ข้อมูล ณ วันท่ี  10  พฤศจิกายน 2562)  
             อัตรำส่วน จ านวนห้อง : นักเรียน  เท่ากับ 1 : 36 
 

7.  ผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก 
 

     7.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง    
  โรงเ รียนสตูลวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสอง เมื่อวันท่ี                
9 -11 มกราคม พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ 
ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังนี้  
 

 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ระดับ

คุณภำพ 

ดำ้นผู้เรียน 

มำตรฐำนท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

3.46 ดี 4 ดีมาก 3.73 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 2 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

3.42 ดี 4 ดีมาก 3.71 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
 

3.17 ดี 4 ดีมาก 3.59 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
มวิีจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 

 

3.43 ดี 3 ดี 3.22 ดี 

มำตรฐำนท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 
 

2.19 พอใช้ 3 ดี 2.60 ดี 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

3.49 ดี 4 ดีมาก 3.75 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 7  ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการท างานรักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.59 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

ดำ้นครู 

มำตรฐำนท่ี 8 ครูมีวุฒิ/ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.62 ดีมาก 4 ดีมาก 3.81 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 9 ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2.98 ดี 4 ดีมาก 3.49 ดี 

ดำ้นผู้บริหำร 

มำตรฐำนท่ี10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.64 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 ดีมาก 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ค่ำเฉล่ีย 

มำตรฐำนท่ี 13  สถานศึกษามี
หลักสูตรเหมะสมกับผู้เรียน                   
และท้องถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
                                                                                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
  นวัตกรรมห รือการปฏิ บัติ ท่ีเ ป็นเ ลิศของสถาน ศึกษา  โครงการ/กิจกรรม เด่นของ
สถานศึกษาท่ีควรกล่าวถึง ได้แก่ 
                1.  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษหรือโครงการ  SME (Gifted  Science-Maths  and  English  Program) โดยรับนักเรียน                 
ท่ีมีความสามารถด้านนี้ เข้าเ รียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน (จ านวน 36 คน โดยการ
สอบคัดเ ลือก)  จัดการเรียนการสอนโดยครูท่ีมีความช านาญ  และมีประสบการณ์การสอนในวิชา
ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา โครงการเงินกู้ธนาคารโลก                 
ให้การสนับสนุน ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ และการพัฒน า
บุคลากรครู  มีกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเ รียน กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 
การทัศนศึกษาแหล่งเ รียนรู้  และยงัได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
หอสมุดกลาง  ซ่ึงเ ป็นห้องสมุดอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย ห้องสมุดประจ าวิชา ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาการเ รียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ห้อง ICT  และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น   
             2.  กิจการ “ มูลนิธิส่ง เสริมการศึกษาสตูลวิทยา ” เ ป็นด าริของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ครู และผู้ท่ีประสงค์ท่ีจะสร้างคุณูปการทางการศึกษา ร่วมกัน จัดหาทุนการศึกษาเพื่ อ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้จดทะเบียนจัดต้ังเ ป็นมูลนิธิ   และมีคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดได้ก่อต้ังและด าเนินการมาต้ังแต่ ปี 2533 โดยมีเงินทุนก่อต้ัง 
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คร้ังแรก  25,300.72 บาท  และได้น าดอกผลช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเ ร่ือยมา แม้จะ
ช่วยเหลือได้เพียงบางส่วน  แต่ก็ถือเป็นความมุ่งมั่นและกุศลเจตนาของสถานศึกษา  และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีต้องการช่วยเหลือกุลบุตรและกุลธิดาให้มีการศึกษาท่ีดีต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะการ
สรุปความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ  การคิดแบบองค์รวม ลักษะการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ โดยปฏิ บัติ
กิจกรรมการเ ขียนเ รียงความ เขียนเร่ืองส้ัน กิจกรรมการอภิปราย การโต้วาที การสรุปและบันทึก
ประเด็นจากการอ่าน หรือการฟังบรรยายฯ พัฒนาความสามารถการคาดเกณฑ์ การก าหนดเป้าหมาย  
การประ เมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยปฏิ บัติกิจกรรมโครงง าน  
(โครงงานส ารวจ ประดิษฐ์ ทดลอง การงานอาชีพ)  ฝึกเขียนโครงการ การท ารายงาน กิจกรรมการ
อภิปรายและการระดมความคิด (Brain Storming) และกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
ควรพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนช่างสังเกต  ชอบบันทึก  
และมีข้อสงสัยเชิง วิชาการ และสามารถค้นหาค าตอบหรือมีเหตุผลเชิงวิชาการมาตอบหรืออธิบายข้อ
สงสัยนั้นได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนควรให้ความสนใจศึกษาหาแนวทาง และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ละสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่าไม้ ทะเล หรือป่าชายเลน เป็นต้น) ฯลฯ และควร
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
การทดสอบระดับชาติ  (NT และ O-NET) โดยผลการเรียนไม่ควรต ่ากว่าระดับ 3 หรือได้คะแนน               
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ฯลฯ   
             2.  ครูควรได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมในเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เ รียน
เป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในเร่ือง
ทักษะการสรุปความคิดอย่างเ ป็นระบบ การคิดแบบองค์รวม และทักษะการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ  
โดยมีกิจกรรมฝึกการเขียนเ รียงความ  เขียนเร่ืองส้ัน กิจกรรมฝึกการอภิปราย  การโต้วาที การสรุป
และบันทึกประเด็นการอ่าน  ฯลฯ พัฒนากิจกรรม ฝึกความสามารถการคาดการณ์  การก าหนด
เป้าหมาย การประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมฝึกการท า
โครงงาน (ผู้เ รียนช่วงชั้นท่ี 4 ควรเน้นโครงงานการประดิษฐ์ การทดลอง และงานอาชีพ) กิจกรรมการ
ฝึกเขียนโครงการ เขียนรายงาน  การออกแบบงานศิลป์ กิจกรรมการอภิปราย  และการระดมความ
คิดเห็น และกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับ
แหล่งเ รียนรู้ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ส่ือและแหล่งเรียนรู้หลากหลายในการพัฒนาความรู้  ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง   
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ฯลฯ ควรหาวิธีการพัฒนาผู้เ รียนท่ีผลสัมฤทธิ์ การเรียนต ่า ในกลุ่มสาระการเรียน รู้ต่าง ๆ  ให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงข้ึน ท้ังผลการทดสอบของสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ   
 
(ควรได้ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70)  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ได้แก่ การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนซ่อมเสริม หรือการ
พัฒนาวิธีการสอนของครู เป็นต้น และครูควรน ากระบวนการการวิจัยมาแก้ปัญหาท่ีเ กิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น โดยมีกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพ (Professional) 
                3.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ และติดตามงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีโดยด าเนินการให้เป็นเร่ืองเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายในและการควบคุม
คุณภาพภายใน โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ท าหน้าท่ีนิเทศ ก ากับและ
ติดตามงาน/โครงการให้ ด าเนิ นหรือมีการปฏิ บัติไปตามปฏิทินการปฏิ บัติงาน มีการประ เมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน และมีการรายงานท่ีเป็นระบบ ฯลฯ  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเ รียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
การปฏิบัติจริงและการปลูกฝังค่านิยมทีดีงาม ฯลฯ  (รวมท้ังการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เ รียนได้ใช้ส่ือ และแหล่งเ รียนรู้ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา) โดยการตรวจแผนการ
จัดการเ รียนรู้ของครู การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน การประชุมสัมมนาวิชาการหรือการส่งครูเข้า
รับการอบรมเพิ่มเ ติมเก่ียวกับการจัดกระบวนการเ รียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน  
เป็นต้น และควรได้มีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน                 
มีผลสัมฤทธิ์ การเรียนต ่า โดยร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา
ในศูนย์เครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย
จ านวนผู้เรียนท่ีได้ผลการเ รียนระดับดี (ผู้เรียนท่ีได้ผลการเรียนไม่ต ่ากว่าระดับ  3 หรือได้คะแนน     
ไม่ ต ่ากว่าร้อยละ70 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)  ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของ
สถานศึกษา  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนและมองเห็น จุดหมายปลายทาง 
(Road  to Goal) การด าเนินงานได้ชัดเจน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีสืบเนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  จ านวน  3 ข้อ   
สรุปได้ ดังนี้  
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  1.  ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด โดยปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน  ฝึกเขียนโครงการ การท ารายงาน กิจกรรมการอภิปรายและการระดมความคิด และกิจกรรม
แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  2.  ครูควรได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มเ ติม เร่ืองการจัดกระบวนการเ รียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน ควรหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต ่าด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม ได้แก่ การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนซ่อมเสริมหรือการพัฒนาวิธีการ
สอนของครู เป็นต้น 
  3.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ และติดตามงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานท่ีเ ป็น ระบบโดยมีผู้ รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษารวมท้ังควรส่งเสริม และพัฒนาครูในการจัดกระบวนการระดับดีไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนและมองเห็น
จุดหมายปลายทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะได้อย่ำงชัดเจน  จ ำนวน 3 ข้อ  ได้แก่  
  1.  โรงเรียนก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ ง คือ นักเรียนเรียนจบตามหลักสูตร
และได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก  โดยโรงเรียนจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมนักเ รียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซ่ึงโครงการ
เงินกู้ธนาคารโลกให้การสนับสนุนด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรครูท าให้นักเรียนได้รู้ด้วยการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ การศึกษา
ค้นคว้าในห้ องสมุ ดอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง ทันสมัย น อกจากนี้   มีโครงการ/กิจกรรม ต่าง  ๆ  
รองรับเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์หลายโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานสร้างสรรค์สังคม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์
และโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการสอนเสริมเติมเต็ม  สอนซ่อมพร้อมเสริม  ปรับพื้นฐานนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยการผลิตส่ือการเ รียนการสอน โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ-วิชาชีพ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษานักเรียน เป็นต้น 
  2.  โรงเ รียนก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญ คือครูมีความรู้ ความสามารถอย่างครูมืออาชีพ             
ซ่ึงโรงเ รียนจัดให้ มี ส่ือ อุปกรณ์ และ แหล่งเ รียน รู้ภายในท่ีมีความพ ร้อมและเ อ้ือต่อการเ รียน รู้  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ห้องเรียน TOT  ท าให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากข้ึน นอกจากนี้                  
มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  รองรับ เพื่อการบรรลุเ ป้าประสงค์ หลายโครงการ/กิจกรรม  เช่ น 
โครงการพัฒนาครูสู่วิทยฐานะ การจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีเพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาขวัญและก าลังใจของบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น  เป็นต้น 
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               3.  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีกระตือรือร้นและสนใจการศึกษา มีส่วนร่วม               
ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ท้ังในด้านการบริหารจัดการและด้าน 
การจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้   โรงเรียนยงัก าหนดกิจกรรม/โครงการรองรับ  เช่นโครงการนิเทศภายใน 
โครงการส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง จัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการส าหรับครูเพื่ อเข้ารับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเ รียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ังใน  และ
นอกสถานศึกษา  เป็นต้น โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของทุกกิจกรรม/โครงการ 
 

7.2  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม       
  โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวัน ท่ี                   
11-13  ธันวาคม พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  สรุปผลการประเมิน 
โดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังนี้  
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : มัธยมศึกษา   
 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.12 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.48 ดี 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.76 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ 
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

                                               คะแนนรวม 100.00 84.29 ดี 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
    - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้   ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                                    ใช่    ไม่ใช่ 
    - มีตัวบ่งชี้ ท่ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
    - ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง  
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : มัธยมศึกษา 
 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 1 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.12 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.48 ดี 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

20.00 8.76 พอใช้ 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  9 ผลการพัฒน าให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  10 ผลการพัฒน าตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 2 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

                มำตรฐำนท่ี 3  มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 4 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

                               ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 84.29 ดี 
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จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
จุดเด่น 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผู้เรียนมีน ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
และรู้จักให้เ กียรติผู้อ่ืน มีสุนทรียภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ                
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามห ลักสูตร เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เ ป็นนักเ รียน ท่ีดีของ
โรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญูกตเวที มีความชื่นชม  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีความรับผิดชอบ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สถานศึกษามีจุดเน้น
และจุดเ ด่นตามท่ีก าหนดโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียน และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 4 และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้านภาษาเพื่ อการส่ือสารและได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ นักเ รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสาธารณะ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา คือ “กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 โครงการ คือ โครงการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบริการสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน ผลการด าเนินงานท าให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา
ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ในการเลือกซ้ือ เลือกใช้ เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีเป็นประโยชน์
และมีความคุ้มค่าในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ี
เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปปฏิบัติได้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน สถานศึกษาด าเนินการได้ดีมากสอดคล้องกับแนวทางกา ร
ปฏิรูปการศึกษา โดยผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ครูเป็นผู้เ อ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ผู้บริหารศึกษาบริหารแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน มีการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม ่าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม ่าเสมอ                 
มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ และน าผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ครูมีการ  
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ก าหนดเป้าหมายของสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถ่ินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 และสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาน ศึกษาตามเกณฑ์พิ จารณา 8 ข้อ 
สถานศึกษาด าเนินการได้ครบถ้วน โดยสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง เน้ น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเ ป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

จุดท่ีควรพัฒนำ 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                   ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพต ่ากว่าพอใช้ และทักษะทางด้านการคิดของผู้เรียน 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ไม่มี 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูผู้สอนบางส่วนไม่มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เ รียน และไม่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงข้ึนในกลุ่มสาระ  

ท่ีได้ต ่ากว่าระดับดี ซ่ึงได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการน าเสนอข่าวประจ าวันบางคร้ัง
เป็นข่าวท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดลองทาง  
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วิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ ด้วยแผนผังความคิด ส่งเสริมเนื้อหาสาระต่าง  ๆ 
ผู้เรียนได้ท าโครงงาน  รายงาน รายงานผลการเรียนรู้หน้าชั้นเ รียน ทดสอบความคิดริเร่ิม ทดสอบ
แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเ รียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
โดยผ่านประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างสม ่าเสมอ มีการ
ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนในระดับดีข้ึนไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการคิด โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ฟัง  ดู และส่ือสารโดยการพู ดหรือเ ขียนตามความคิดของตน เอง น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง รู้จักก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ เช่น กิจกรรมการเ ขียนเรียงความ กิจกรรมการท าโครงงาน กิจกรรมวิจารณ์ส่ิง ท่ี                   
ได้ฟัง เป็นต้น 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว และควรด าเนิน งานให้ต่อเนื่องโดยส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเ ก่ียวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ให้เ ป็น
นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูบางส่วนควรวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน เช่น การซักถาม การท าแบบฝึกหัด การท าแบบทดสอบ การท ารายงาน การท า
โครงงาน เป็นต้น นอกจากนั้นครูบางส่วนควรท าวิจัยในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ผู้เรียน ควรใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และพัฒนาส่ือ พัฒนาเคร่ืองมือประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง หาเทคนิค
วิธีการใหม่ๆมาปรับเปล่ียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดีอยู่แล้ว และสถานศึกษาควรจัดประชุม
ให้ความรู้ครูในสถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจ การนิเทศ ติดตามการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
มาพัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีการวางแผน 
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ระบบกลไกท่ีดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนไป 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 
 
ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน  
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรท่ีโรงเรียนได้รับ (ปี พ.ศ. 2559-2561)  
 

ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

1 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 
(School Quality Awards : SCQA)                   
ประจ าปีพุทธศักราช  2557-2559 

8 กรกฎาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นเลิศ ค่าพัฒนา ต่อเนื่อง 3 ปี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

  3 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น “ภาษา
อาเซียน” ดีเด่น 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

  4 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  5 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น ม.3 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  6 
   
 

โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ภาพรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
ระดับชั้น ม.6 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

7 

โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดับชั้น ม.6 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11 โรงเรียนสตูลวิทยา  มีค่าคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET)  ปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 3 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นเลิศ ค่าพัฒนา ต่อเนื่อง 3 ปี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

13 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถว “วันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจ าปี 
2560 

1 กรกฎาคม 2560 ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษาสตูล 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

14 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การตรวจเย่ียมและประเมินการจัดนิทรรศการ 
OBECQA งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
(World- Class Standard  School Symposium) 
กลุ่มภาคท่ี 4 (ภาคใต้) 

5 กันยายน 2560 ส านักบริหารงาน                       
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับกลุ่มภาคท่ี 4 
(ภาคใต้) 

15 โรงเรียนสตูลวิทยาผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  2559 

25 กันยายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

16 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับการรับรอง                   
เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงการเรียน                  
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

16 ตุลาคม 2560 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นเครือข่ายในการ
สนับสนุนและร่วมสังเกตการณ์ โครงการ 
“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันท่ีย่ิงใหญ่ Shift and 
Shere”  

25 ธันวาคม 2560 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

18 โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนในโครงการ
ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลท่ีได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  
ปี 2559 -2560  

10 กรกฎาคม 2561 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 

19 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัล IQA 
AWARD ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปี 2561 

30 กันยายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

20 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2562 6 ธันวาคม  2562 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก              
ท่ี 42 

21 รับโล่ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจ า
จังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ. 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 
22 ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย 

ระดับดีเย่ียม  ปี พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
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     ส่วนที่  2 

 
 

  สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร 
 

(กำรศึกษำและผลกำรวินิจฉัยองค์กร) 
แนวทางการวิเคราะห์  SWOT และแนวโน้มในอนาคต 
SO     วิเคราะห์ว่า โรงเรียนมีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรท่ีสนับสนุนจุดแข็งนั้น  
ST     วิเคราะห์ว่า โรงเรียนมีอุปสรรคอะไรบ้าง และสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคนั้นได้ 
          อย่างไร  
WO    วิเคราะห์ว่า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเป็นโอกาสให้แต่มีจุดอ่อน  
          อะไรท่ีท าให้โรงเรียนใช้โอกาสนั้นไม่ได้  
WT    วิเคราะห์ว่า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเ ป็นอุปสรรคและส่งผล 
          กระทบกับจุดอ่อนของโรงเรียนโดยตรง  
 

กลยุทธ์เชิงรุก                                                      
ขยาย 

พัฒนา 

ส่งเสริม 

สร้าง 

กลยุทธ์เชิงพัฒนำ 
  ส่งเสริม 

  ปรับปรุง 

  เร่งรัด 

 แก้ไข 

 ประสานความร่วมมือ 

กลยุทธ์เชิงตั้งรับ 
ชะลอ 

ปรับปรุง 

ลดต้นทุน 

ลดระยะเวลา 

 

 กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ 
 ยุบเลิก 

 ถ่ายโอน 

 ควบกิจการ 

 ปรับเปล่ียน

(Re/engineering) 

O 

S W 

T 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ   SO   

โอกำส จดุแข็ง 
1. ท่ีต้ัง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือ          
ต่อการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

2. ชุมชน ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือ                
ในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

5. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาโรงเรียน 

5. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนา
ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและครูเพียงพอ 

6. ผู้ปกครองมีรายได้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน 6. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
7. ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้น า               
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

7. ถนน ระยะทางมีความสะดวกในการเดินทาง
มาโรงเรียน 
 

8. สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
9. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้                     
ในชุมชน 

8.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 10.  สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ   ST  

อุปสรรค จุดแข็ง 

ผู้ปกครองยงัขาดความรู้ความสามารถ                 
ให้ค าแนะน าการเรียนให้กับผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีการบริการงานแนะแนว มีระบบครู 
ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 
2. โรงเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไว้บริการ
นักเรียนและบุคลากรในการสืบค้นข้อมูล  
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักรียนทุกคน 

 
ระดับ WO 

โอกำส จุดอ่อน 
1. ท่ีต้ัง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม               
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ชุมชน ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือ                 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน                
เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4. ครูส่วนหนึ่งยงัขาดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ                  

5. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้                             

ท่ีหลากหลาย 

5. สถานศึกษายงัให้การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถ่ินยงัไม่เต็มท่ี 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ  WT       

อุปสรรค จุดอ่อน 
ผู้ปกครองยงัขาดความรู้ความสามารถให้
ค าแนะน าการเรียนให้กับผู้เรียน 

 ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเ ป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษา พบว่า  ด้ำน
พฤติกรรมของลูกค้ำ   (Customer Behavior : C) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ติดตามการเคล่ือนไหว
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองรับรู้และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมด าเนินงานร่วมกันในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย  (Political and Legal : P) พบว่า พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาท าให้ การจัดการศึกษามีประสิทธิ ภาพ  
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ส่งผลให้ผู้เ รียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน และมี
คุณภาพ  ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย อาทิ ท าการเกษตร รับจ้าง รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  
(Social - cultural : S) พบว่า ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพ
จริง  ชุมชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี มีภู มิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลาย ชุมชนมีการ
คมนาคมสะดวก การส่ือสารรวดเร็วระบบสาธารณูปโภคมีครบทุกด้าน ท าให้นักเ รียนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี ในละแวกท่ีต้ังสถานศึกษาจะเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด เช่น  ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสตูล และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูล  เป็นต้น มีการสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ภายนอกมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้ความรู้และบริการด้านต่าง  ๆ ให้ชุมชนตลอดมา เช่น  
เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และเป็นสถานท่ีในการบริการเ ร่ือง
การจัดสอบ การอบรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เสมอมา  
ด้ำนเทคโนโลยี  (Technological : T) ชุมชนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส่งผลให้นักเ รียนรับความ รู้
กว้างไกลชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศท่ีหลากหลายโรงเรียนสามารถน าข้อสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการศึกษาได้เ ป็นอย่างดี   
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา  พบว่า สถานศึกษา
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมืองสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  4 กิโลเมตร  
ผู้ปกครองในตัวเมืองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรง เรียนยอดนิยม มากกว่าโรงเรียนประจ าจังหวัด 
โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสตูล จัดการศึกษาให้บริการนักเ รียนท้ังจังหวัดสตูล 
และจังหวัดใกล้เคียง นักเรียนท่ีมาเรียนท่ีนี่จึงมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล ผู้ปกครองนักเรียนส่วน
ใหญ่มีฐานะปานกลาง   สภาพครอบครัว โดยท่ัวไปผู้ปกครองมีโอกาสในการดูแลนักเรียนด้านการ
เรียนและด้านความประพฤติน้อย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพครอบครัว 
        

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง  ด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กำร  (S1: 
Strategy)  พบว่า โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เ ป้าประสงค์ ท่ีชัดเจน มีการวางแผน  
ก าหนดนโยบาย  โครงการ/กิจกรรมท่ีครอบคลุมตามยุทธศาสตร์โดยอาศัยการมีส่วนร่วม  ด้ำน
โครงสร้ำง  (S2 : Structure)  พบว่า โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบ มีการมอบหมาย
งานตามโครงสร้างท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย   ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร  (S3:System) พบว่า โรงเรียนมีกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ มีการการมอบหมายงานและ
แต่งต้ัง ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการจัดระบบขอบ ข่ายงาน โดยอาศัยระ เบียบต่างๆ  ท่ีชัด เจนโดย
เฉพาะงานการเงินการพัสดุ  ท าให้ระบบการบัญชี  การเงิน พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ด้ำนทักษะ
ของบุคคล  (S4 : Skill) พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน   ด้ำนค่ำนิยมร่วมในองค์กำร  (S5:Shared  Values) พบว่า บุคลากรมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่ง สู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน    ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมกำรบริหำร  

(S6:Staff)  พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสาม ารถและมีประสบการณ์ในการท างานสามารถ
รับผิดชอบงานตามภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ  มีความสามารถหลากหลายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้ำน

แบบแผนหรือพฤติกรรมกำรบริหำร  (S7 : Style) พบว่า การจัดรูปแบบระบบการจัดการของผู้บริหาร
มีความชัดเจน  มีการวางแผนการจัดการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม และตามโครงสร้างการบริหารท่ีเป็น
ระบบ  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์  ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความถนัด ความสนใจ 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน  ด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กำร  (S1 : 
Strategy)  พบว่า การด าเนินงานตามภารกิจบางประการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง   ด้ำนโครงสร้ำง  (S2 : Structure)  พบว่า การมอบหมายงานมีการกระจายงาน
ให้บุคลากร 
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ไม่ท่ัวถึงครอบคลุมในบางงาน  ด้ำนทักษะของบุคคล  (S4 : Skill) พบว่า บุคลากรบางส่วนขาดความ
ช านาญงานเฉพาะด้าน       
 

สรุปผล สถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ   
  ผลการวิเคราะห์สภ าพแวดล้อมภายนอก  พบว่า ปัจจัยท่ี เป็นโอกาส เอ้ือ ต่ อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา  คือ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ และท่ีเ ป็น
อุปสรรค ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมลูกค้า และด้านสังคมฯ และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  พบว่า   มีปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งทุกด้าน ท้ังด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ด้านทักษะ ความสามารถของหน่วยงาน  ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ  
ด้านบุคลากร  และด้านรูปแบบบริหารจัดการองค์การ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2562-2565                                                                 30 
 
 
 

    ส่วนที่ 3 
 

 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

  โรงเ รียนสตูลวิทยาเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่ง จัดการศึกษาตามพระราช บัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยโรงเ รียนได้ก าหนด  ปรัชญาและอุดมการณ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย 
และทิศทางการจัดการศึกษา ดังนี้  
  
ปรัชญำโรงเรียน 
 

  วินัย  สามัคคี   อดทน  หมั่นเพียร 
 

  ควำมหมำย 
  วินัย     การด ารงตนให้อยู่ในระเบียบ  แบบแผน  ข้อบังคับ เพื่อให้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
  สำมัคคี  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี มีสมานฉันท์ มีความปรองดอง กัน ท้ังช่วยเหลือ
เก้ือกูลและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วย 
  อดทน    การด ารงตน ให้อยู่รอดได้  แม้ต กอยู่ในภาวะทุกข์ยากท้ังกายและจิตใจก็ไม่
ท้อถอย  สามารถยืนหยดัต่อสู้กับความยากล าบาก ความตรากตร าและความเจ็บใจได้ 
  หม่ันเพียร  มีความขยนัขันแข็งในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน  โดยอาศัยความฉลาดและ
รอบคอบเป็นท่ีต้ัง ไม่ลดละความพยายาม ไม่ทอดท้ิงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
 
คติพจน์ 
 

  วิริเยน  ทุกข   มจเจติ   “ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนสตูลวิทยำ (Vision) 
 

  โรงเรียนสตูลวิทยา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เ รียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  มีทักษะชีวิต 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
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พันธกิจ (Mission) 
 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และรู้ทันการใช้เทคโนโลยี 
  3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และภูมิใจในความเป็นไทย 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ 
  5. พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้ำหมำย   (Goals) 
 1. ผู้เรียนเรียนจบตามหลักสูตรและได้มาตรฐานการศึกษา 
 2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะได้มาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 3.  ผู้เรียนมีวินัย ในตนเอง ซ่ือสัตย์ ประหยดัอดออมและรับผิดชอบ  ในหน้าท่ี 
 4.  ผู้เ รียนเ รียน รู้กระบวนการท าง าน  พัฒนาความถนัด มีความ คิด  ส ร้างสรรค์อย่ าง มี
วิจารณญาณ 
 5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความชื่นชมและมีความสุข 
 6.  ผู้เรียนสามารถน าภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อด ารงไว้ซ่ึงความ  
เป็นไทย 

7.   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านพฤติกรรม อารมณ์และ
การส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8.   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
9.   ครูมีความรู้ ความสามารถอย่างครูมืออาชีพ 
10. โรงเรียนบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพและชุมชนมีส่วนร่วม 
11.  พัฒนาศักยภาพด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ให้เกิดความ 

ร่มร่ืน สวยงาม และปลอดภัย 
 
  อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ  
 
  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

  กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม  สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
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จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

         1. มุ่ง เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยจ านวนผู้เรียนท่ีได้ผลการเรียนไม่ต ่ากว่าระดับ 2 
หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  ในแต่ละรายวิชาจ านวนร้อยละ 65  ข้ึนไป และผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3  
  2.  มุ่ง เน้นการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมนักเ รียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการและความถนัด (ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์)  
  3.  มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
  4.  มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5.  มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนและบุคลากรด้านภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  6.  มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์ โรงเรียนสตูลวิทยำ 
 

  กลยุทธ์ท่ี 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
  กลยุทธ์ท่ี 2   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 3   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้  
                        ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 4   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม สร้างค่านิยมท่ีดีงาม        
                                  ภูมิใจในความเป็นไทย และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
                                  การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ท่ี 5  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
  กลยุทธ์ท่ี 6  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลวิจัยและพัฒนาโรงเรียน 
                                  สู่มาตรฐานสากล 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสตูลวิทยำ  
มำตรฐำนท่ี 1 :  คุณภำพของผู้เรียน                                                                             

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                                                                            

                  1.1.1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
       1.1.2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
               ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      1.1.3)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      1.1.4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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        1.1.5)  มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        1.1.6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

                    1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                   1.2.3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
                    1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนท่ี 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        2.1)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
        2.2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        2.3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                            และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
                   2.4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
       2.6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
                            เรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 :  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      3.1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                           ในชีวิตได้ 
      3.2)  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                   3.5)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
                           การจัดการเรียนรู้           
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มำตรฐำนกำรประเมินโรงเรียนพระรำชทำน  
ด้ำนท่ี 1 คุณภำพนักเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                                                       

ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.3  ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
  2.4  ระบบการวัดและประเมินผล 
ด้ำนท่ี 3  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  3.2  การพัฒนาองค์กร 
          3.3  เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  3.4  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                   3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้ำนท่ี 4  กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  4.1  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  4.2  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
                   4.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                   4.4  การน าผลการประเมินไปใช้ 
ด้ำนท่ี 5 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  5.1  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้ วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. โรงเรียนบริหารจัดการ                

โดยระบบคุณภาพ และชุมชน

มีส่วนร่วม 

 

 

 

 

1.1  ระดับคุณภาพของการบริหารด้านบุคลากรท่ีมีอิสระและ
คล่องตัวในการจัดอัตราก าลัง  สรรหา  บรรจุ จัดจ้าง  ส่งเสริมและ
พัฒนาของโรงเรียน 
1.2  ระดับคุณภาพของการแสวงหา  ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียน  
1.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.4 ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดี 
 
 
ดี 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเย่ียม 
 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 
 
 

ยอดเย่ียม 
 
 

ยอดเย่ียม 
 

ยอดเย่ียม 
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กลยุทธ์ท่ี 1    (ต่อ) 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2. พัฒนาศักยภาพด้านอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และ               
ภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มร่ืน 
สวยงาม  และปลอดภัย 

2.1 ร้อยละของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อม                 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
2.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 

90 
 
90 

92  
 
92 

94 
 
94 

96 
 
96 

 

 

กลยุทธ์ท่ี  2   ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ครูมีความรู้ ความสามารถ
อย่างครูมืออาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์   
ท่ีก าหนด    
2. ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
3. ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

83 
 
 

90 
 

90 

85 
 
 

91 
 

91 

87 
 
 

92 
 

92 

89 
 
 

93 
 

93 
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กลยุทธ์ท่ี 2   (ต่อ)  
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4.  ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้    

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
6. ร้อยละของครูใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล                     

ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้                                          

7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                 

8. ร้อยละของครูท่ีมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เร่ือง/ปี

การศึกษา 

90 
 

90 
90 

 
 

90 
 

90 
 
 

 

91 
 

91 
91 

 
 

91 
 

91 
 

92 
 

92 
92 

 
92 

 
92 

93 
 

93 
93 

 
93 

 
93 
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กลยุทธ์ท่ี 3   พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพสู่ควำมเป็นสำกล  
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
- สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

- ผู้เรียนเรียนจบตามหลักสูตร
และได้มาตรฐานการศึกษา 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ                        
ได้มาตรฐานสากล และมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
- ผู้เรียน เรียนรู้กระบวนการ 
ท างาน พัฒนาความถนัด 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 

- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความชื่นชมและมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีคุณลักษณะ          
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ข้ึนไป 
4. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อย  3% ของแต่ละรายวิชา 
5.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้                       
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน                   
การส่ือสารและการคิดค านวณในระดับดีข้ึนไป 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

93 
 

96  
 
 
 

85  
 

 
 

60  
 
 
 

93  
 
 

82 
 
 

88 
90 
90 

94 
 

96  
 
 
 

86  
 
 

63  
 
 
 

94  
 
 

84 
 
  
 
 
 
 

89 
 

92 
92 

94 
 

97  
 
 
 

87  
 

 
 

66  
 
 
 

95  
 
 

86 
 
 

88 
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94 

95 
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88  
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88 
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กลยุทธ์ท่ี 3   (ต่อ)  
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

11. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน  
12. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการร่วมกิจกรรม                     
ด้วยความชื่นชมและมีความสุข 
 

90  
 

95  
 

มาก 
 

92  
 

95  
 

มาก  

94  
 

96 
 

มากท่ีสุด   
 

96  
 

97  
 

มากท่ีสุด   
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กลยุทธ์ท่ี 4   พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สร้ำงค่ำนิยมท่ีดีงำม และภูมิใจในควำมเป็นไทย 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
- ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
ซ่ือสัตย์ ประหยดัอดออม               
และรับผิดชอบในหน้าท่ี 
 
 
- ผู้เรียนสามารถน าภูมิปัญญา
ไทย มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเพื่อด ารงไว้ซ่ึงความ
เป็นไทย 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์ 
 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน               
และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับภาษาวัฒนธรรม                      
และภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองอย่างรู้คุณค่า 
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97 
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กลยุทธ์ท่ี 4   (ต่อ) 
 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
- ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม 
อารมณ์  และการส่งต่อ                    
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน พฤติกรรม
และอารมณ์ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา                         
ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเป็นปัญหาต่อสังคม 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคมในระดับดีข้ึนไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
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กลยุทธ์ท่ี 5   กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือ 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย (คร้ัง)  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
โรงเรียนบริหารจัดการโดย

ระบบคุณภาพ และชุมชนมี

ส่วนร่วม 

 

1. จ านวนคร้ังท่ีชุมชน/องค์กรสถาบันเอกชน/เครือข่าย มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
2. จ านวนคร้ังท่ีวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีใช้ในการจัดการเรียน                  
การสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
4. จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ   
6. จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ  

>10/ภาคเรียน 
 

>10/ภาคเรียน 
>10/ภาคเรียน 

 
>2/ภาคเรียน 

>2/ปีการศึกษา 
 
 

>5/ภาคเรียน 
 

>10/ภาคเรียน 
 

>10/ภาคเรียน 
>10/ภาคเรียน 

 
>2/ภาคเรียน 

>2/ปีการศึกษา 
 
 

>5/ภาคเรียน 
 

>12ภาคเรียน 
 

>12/ภาคเรียน 
>12/ภาคเรียน 

 
>3/ภาคเรียน 

>3/ปีการศึกษา 
 
 

>6/ภาคเรียน 
 

>12/ภาคเรียน 
 

>12/ภาคเรียน 
>12/ภาคเรียน 

 
>3/ภาคเรียน 

>3/ปีการศึกษา 
 
 

>6/ภาคเรียน 
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กลยุทธท่ี์ 6   กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม ประเมินผลวิจัยและพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
 

 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนคร้ังของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
2. จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังใน                    
และต่างประเทศ  
3. จ านวนคร้ังของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
4. ระดับคุณภาพการพัฒนางานวิจัย และรายงานการวิจัย                        
ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม                    
และประเมินผลการพัฒนา   
6. จ านวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้                       
และผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่สาธารณชน  

>1/ปีการศึกษา 
 

>2/ปีการศึกษา 
 

>2/ภาคเรียน 
 

ดีมาก 
 

100 
 

>5/ปีการศึกษา 

>1/ปีการศึกษา 
 

>2/ปีการศึกษา 
 

>2/ภาคเรียน 
 

ดีมาก 
 

100 
 

>5/ปีการศึกษา 
 

>1/ปีการศึกษา 
 

>3/ปีการศึกษา 
 

>3/ภาคเรียน 
 

ดีมาก 
 

100 
 

>7/ปีการศึกษา 

>1/ปีการศึกษา 
 

>3/ปีการศึกษา 
 
>3/ภาคเรียน 

 
ดีมาก 

 
100 

 
>7/ปีการศึกษา 

 
 

โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตนเอง ตำมตำรำง ดังนี้ 
ร้อยละ 90-ข้ึนไป          ระดับคุณภาพ    ระดับ ยอดเย่ียม                             ร้อยละ 80.00-89.99    ระดับคุณภาพ    ระดับ ดีเลิศ 
ร้อยละ 70.00-79.99      ระดับคุณภาพ    ระดับ ดี                                         ร้อยละ 60.00-69.99   ระดับคุณภาพ     ระดับ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 59.99   ระดับคุณภาพ    ระดับ ก าลังพัฒนา 
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สู่กำรปฏิบัติ : ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 
            
             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)  

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย ท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน 
ต้ังแต่ 2.0 ข้ึนไป 
- ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน           
8 กลุ่มสาระเพิ่มข้ึนอย่างน้อย  3% ของ          
แต่ละรายวิชา 
 

 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ฯ  
-โครงการติดตามผลการเรียน
นักเรียนและพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 
-โครงการโรงเรียน  EIS   
-โครงการส่งเสริม
ความสามารถตามความถนัด
ของผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ฯ  
-โครงการติดตามผลการเรียน
นักเรียนและพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 

-โครงการโรงเรียน  EIS   
-โครงการส่งเสริม
ความสามารถตามความถนัด
ของผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
  

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ฯ  
-โครงการติดตามผลการเรียน
นักเรียนและพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 

-โครงการโรงเรียน  EIS   
-โครงการส่งเสริม
ความสามารถตามความถนัด
ของผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ฯ  
-โครงการติดตามผลการเรียน
นักเรียนและพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 

-โครงการโรงเรียน  EIS   
-โครงการส่งเสริม
ความสามารถตามความถนัด
ของผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   
 -โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรวม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรวม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
-โครงการสร้างความรู้สู่
มหาวิทยาลัย 
-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสังคม
ศึกษา 
 

-โครงการส่ง เสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
-โครงการสร้างความรู้สู่
มหาวิทยาลัย 
-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสังคม
ศึกษา 
 

-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
-โครงการสร้างความรู้สู่
มหาวิทยาลัย 
-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
สังคมศึกษา 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   

-ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสืบค้นข้อมูล
ความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน  

 

-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านโดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส 
-โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ (อ่านสร้างสุข                  
ยกก าลังสุขร่วมกับ สพฐ.) 
-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
 

-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านโดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส 
-โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ (อ่านสร้างสุข                  
ยกก าลังสุขร่วมกับ สพฐ.) 
-โครงการตลาดนัดหนังสือ 
(ชวนอ่าน) 
-โครงการอินเทอร์เน็ตค่าเฟ่ 
 

-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านโดยใช้กลยุทธ์  1 ป 4 ส 
-โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ (อ่านสร้างสุข                  
ยกก าลังสุขร่วมกับ สพฐ.) 
-โครงการตลาดนัดหนังสือ 
(ชวนอ่าน) 
-โครงการ STW Net Cafe 
 

-โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านโดยใช้กลยุทธ์ 1ป4ส 
-โครงการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ (อ่าน
สร้างสุขยกก าลังสุขร่วมกับ 
สพฐ.) 
-โครงการตลาดนัดหนังสือ 
(ชวนอ่าน) 
-โครงการ STW Net Cafe 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ                
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร                
และการคิดค านวณในระดับดีข้ึนไป 
 

-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 
-โครงการพี่ช่วยน้อง คล่องอ่าน
เขียน 
-โครงการฟัง-ดู-อ่าน-เขียน-คิด
พิชิตรางวัล 
-โครงการนักพูดรุ่นจ๋ิว 
-โครงการ Math Contest 
-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 
-โครงการ READING  ALOUD 
CLINIC   

-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 
-โครงการพี่ช่วยน้อง คล่องอ่าน
เขียน 
-โครงการฟัง-ดู-อ่าน-เขียน-คิด
พิชิตรางวัล 
-โครงการนักพูดรุ่นจ๋ิว 
-โครงการคลินิกภาษา 
-โครงการ Math Contest 
-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 
-โครงการ READING  ALOUD 

CLINIC   

-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 
-โครงการพี่ช่วยน้อง คล่องอ่าน
เขียน 
-โครงการฟัง-ดู-อ่าน-เขียน-คิด
พิชิตรางวัล 
-โครงการนักพูดรุ่นจ๋ิว 
-โครงการคลินิกภาษา 
-โครงการ Math Contest 
-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 
-โครงการ READING  ALOUD 
CLINIC   

-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 
-โครงการพี่ช่วยน้อง คล่อง
อ่านเขียน 
-โครงการฟัง-ดู-อ่าน-เขียน-
คิดพิชิตรางวัล 
-โครงการนักพูดรุ่นจ๋ิว 
-โครงการคลินิกภาษา 
-โครงการ Math Contest 
-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 
-โครงการ READING  ALOUD 

CLINIC   
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   
 - ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ                  
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูง 
(การคิดเชื่อมโยง) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน   
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2562         
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                                                   
-โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่สากล 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการ Math STEM 
 

-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูง 
(การคิดเชื่อมโยง) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน   
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2563         
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                                                   
-โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่สากล 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการ Math STEM 
 

-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูง 
(การคิดเชื่อมโยง) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน   
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2564         
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                                                   
-โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่สากล 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการ ค่ายคณิตบูรณาการ 

-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงาน หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาการคิดข้ัน
สูง (การคิดเชื่อมโยง) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน   
-กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2565         
-โครงการเปิดโลกวิชาการ
เปิดบ้านบานบุรี                                                   
-โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่สากล 
-โครงการ Math Gifted 
-โครงการค่ายคณิตบูรณาการ 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   

 -โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Contest 
- โครงการ STEM  Education      
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการค่ายบูรณาการส่ีภาษา 

-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 

-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Contest 
- โครงการ STEM  Education      
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 

-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Contest 
- โครงการ STEM  Education      
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 

-โครงการ STW Math Zones 
-โครงการ Math Contest 
- โครงการ STEM  Education      
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ              
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้  
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม                    

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 
 

-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยีส าหรับ
ครูและนักเรียน 
-โครงการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 
(iCafe’) 
-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการ STW Net Café 
-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
-โครงการ Mep 

-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยี
ส าหรับครูและนักเรียน 
-โครงการ STW Net Café 
-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMART 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTE 
-โครงการ Mep 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   

- ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต 
 สุขภาพกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
มาตรฐานสากล 
-โครงการการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้ 
สู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ  
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส     

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
มาตรฐานสากล 
-โครงการการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้ 
สู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ  
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส     

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
มาตรฐานสากล 
-โครงการการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้ 
สู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ  
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส     

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
มาตรฐานสากล 
-โครงการการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้ 
สู่โรงเรียนเครือข่ายและ
ชุมชน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ  
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส     
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน)   

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ นาฎศิลป์ 

 

-กิจกรรมลูกพระยารัษฎาเกม 
โครงการสามัคคีธรรม 
-โครงการกีฬาประเพณี STW 
CUP 
-โครงการส่งเสริมความ            
เป็นเลิศด้านกีฬา 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ 
-โครงการถนนสายอาชีพ
ผสมผสานงานศิลปวัฒนธรรม    
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
เลิศด้านดนตรีไทย 
-โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์  

-โครงการการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑาสีภายในบานบุรีเกมส์ 
-โครงการกีฬาประเพณี STW 
CUP 
-โครงการส่งเสริมความ            
เป็นเลิศด้านกีฬา 
-โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ    
-โครงการสู่การเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์และการแสดง 
-โครงการกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน 
-โครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์
สีน ้าร่วมกับศิลปิน 
 
                                                             

-โครงการการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑาสีภายในบานบุรีเกมส์ 
-โครงการกีฬาประเพณี STW 
CUP 
-โครงการส่งเสริมความ            
เป็นเลิศด้านกีฬา 
-โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านศิลปะ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ    
-โครงการสู่การเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์และการแสดง 
-โครงการกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน 
-โครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์สี
น ้าร่วมกับศิลปิน 
 
                                                             

-โครงการการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑาสีภายในบานบุรีเกมส์ 
-โครงการกีฬาประเพณี STW 
CUP 
-โครงการส่งเสริมความ            
เป็นเลิศด้านกีฬา 
-โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
-โครงการสร้างสรรค์งาน
อาชีพ    
-โครงการสู่การเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์และการแสดง 
-โครงการกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน 
-โครงการค่ายศิลปะ
สร้างสรรค์สีน ้าร่วมกับ
ศิลปิน                                                             
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  

 -โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนทางด้านดนตรีสากล/วง
โยทวาทิต 
-โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ระบ าว่าว 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   

-โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   
 

-โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   
 

-โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
-โครงการเปิดโลกวิชาการ
เปิดบ้านบานบุรี   
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  

- ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานระดับดีข้ึนไป 
 

 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วย 
มือเรา 
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

-โครงการวินัยจราจร 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   
-โครงการสามัคคีธรรม 
-โครงการปัญญาธรรม 
 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วย 
มือเรา 
-โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

-โครงการวินัยจราจร 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   
-โครงการสามัคคีธรรม 
-โครงการปัญญาธรรม 
 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วย 
มือเรา 
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

-โครงการวินัยจราจร 
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี   
-โครงการสามัคคีธรรม 
-โครงการปัญญาธรรม 
 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

-โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วย 
มือเรา 
-โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

-โครงการวินัยจราจร 
-โครงการเปิดโลกวิชาการ
เปิดบ้านบานบุรี   
-โครงการสามัคคีธรรม 
-โครงการปัญญาธรรม 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

-โครงการละหมาดวันศุกร์   
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการคารวะธรรม 
-โครงการสามัคคีธรรม 

-โครงการปัญญาธรรม 

-กิจกรรมคาบคุณธรรม                   

คาบจริยธรรม 

-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

 

-โครงการละหมาดวันศุกร์   
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการคารวะธรรม 
-โครงการสามัคคีธรรม 

-โครงการปัญญาธรรม 

-กิจกรรมคาบคุณธรรม                   

คาบจริยธรรม 

-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

 

-โครงการละหมาดวันศุกร์   
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการคารวะธรรม 
-โครงการสามัคคีธรรม 

-โครงการปัญญาธรรม 

-กิจกรรมคาบคุณธรรม                   

คาบจริยธรรม 

-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

 

-โครงการละหมาดวันศุกร์   
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โ ค ร ง ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
-โครงการคารวะธรรม 
-โครงการสามัคคีธรรม 

-โครงการปัญญาธรรม 

-กิจกรรมคาบคุณธรรม                   

คาบจริยธรรม 

-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
การออมทรัพย์ 
 

-โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง    
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการสานสายใยรัก 
 

-โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง    
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการสานสายใยรัก 
 

-โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง    
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการสานสายใยรัก 
 

-โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง    
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการสานสายใยรัก 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าภูมิปัญญา
ไทยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม                 
ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนและประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ภาษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของตนเองอย่างรู้คุณค่า 

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ระบ าว่าว 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 
-โครงการภูมิปัญญาภาษาไทย 
-โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ 
-โครงการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การเรียนรู้       
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                  
-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน                   

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 
-โครงการภูมิปัญญาภาษาไทย 
-โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
-โครงการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การเรียนรู้       
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                  
-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน                   

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 
-โครงการภูมิปัญญาภาษาไทย 
-โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ 
-โครงการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การเรียนรู้       
-โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี                  
-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน                   
 

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 
-โครงการภูมิปัญญา
ภาษาไทย 
-โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
-โครงการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การเรียนรู้       
-โครงการเปิดโลกวิชาการ
เปิดบ้านบานบุรี                  
-โครงการพลเมือง พลวัฒน์ 

-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน           
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน พฤติกรรมและอารมณ์ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม และอารมณ์ท่ี
เป็นปัญหาต่อสังคม 
-ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคม
ในระดับดีข้ึนไป 

 

-โครงการสานสายใยรัก       
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ               
-ส่งเสริมความสามารถตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
-โครงการลูกพระยาไม่พึ่งพายา
เสพติด 
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส 
-โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
-โครงการ STW  To  Be 
Number  one 
 

-โครงการสานสายใยรัก     
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ          
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
ประจ าปีการศึกษา  2563     
- โครงการ STW  To  Be 
Number  one 
-โครงการส่งเสริมงานนักเรียน
ทุนเสมอภาค 
-โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิด
บ้านบานบุรี   
 

-โครงการสานสายใยรัก     
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ          
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
ประจ าปีการศึกษา  2563     
- โครงการ STW  To  Be 
Number  one 
-โครงการส่งเสริมงานนักเรียน
ทุนเสมอภาค 
-โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิด
บ้านบานบุรี   
 

-โครงการสานสายใยรัก     
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ          
-โครงการก้าวย่างอย่างวัยใส 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
ประจ าปีการศึกษา  2563     
- โครงการ STW  To  Be 
Number  one 
-โครงการส่งเสริมงาน
นักเรียนทุนเสมอภาค 
-โครงการเปิดโลกวิชาการ 
เปิดบ้านบานบุรี   
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
-ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ                        
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ        
-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
 หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการตลาดนัดอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  
                                                

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ                        
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ        
-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
 หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการตลาดนัดอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างอาชีพทางธุรกิจ     
                                                

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ                        
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ 
-โครงการสร้างสรรค์งานอาชีพ        
-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
 หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการตลาดนัดอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-โครงการพัฒนาทักษะการสร้าง
อาชีพทางธุรกิจ     
                                                

-โครงการ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ                        
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยบริการแนะแนว  
5 บริการ 
-โครงการสร้างสรรค์งาน
อาชีพ        
-โครงการหนึ่งห้องเรียน 
 หนึ่งโครงงาน หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
-โครงการตลาดนัดอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างอาชีพทางธุรกิจ                                                    
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
            
             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
- ระดับคุณภาพของการบริหารด้าน
บุคลากรท่ีมีอิสระและคล่องตัวในการจัด
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม
และพัฒนาของโรงเรียน 
- ระดับคุณภาพของการแสวงหา ระดม
ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความ           
เป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดยสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพ
ความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียน 
- ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดหา จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้สู่สากล 
-โครงการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
-โครงการคลังส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
-โครงการเช่าซ้ือเคร่ืองและ
ปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์ 123 
 
 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดหา จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้สู่สากล 
-โครงการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
-โครงการคลังส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
-โครงการเช่าซ้ือเคร่ืองและ
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 123 
-โครงการ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 
(iCafe’) 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดหา จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้สู่สากล 
-โครงการพัฒนาห้องเรียนไอที 
-โครงการคลังส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
-โครงการ STW Net Cafe 
 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดหา จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้สู่สากล 
-โครงการ Smart Classroom 
-โครงการคลังส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
-โครงการ STW Net Cafe 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
- ร้อยละของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ท่ีมีความพร้อมด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 
-ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

-โครงการพัฒนาบรรยากาศการ
เรียนรู้สู่ภาษานานาชาติ 
-โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ  

ระบบไฟฟ้าและประปา 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
(บ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี  2562 
-โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
-โครงการปรับปรุงพันธ์ไม้ใน
เรือนเพาะช า 
-โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
เกษตร 

-โครงการปรับปรุงห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการพัฒนาบรรยากาศ
การเรียนรู้สู่ภาษานานาชาติ 
-โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ  

ระบบไฟฟ้าและประปา 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่ิงแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
(บ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี  2563 
 
 

-โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ  

ระบบไฟฟ้าและประปา 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
(บ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี  2564 
-โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี 
จังหวัดสตูล  
-โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

-โครงการซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ  

ระบบไฟฟ้าและประปา 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่ิงแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
(บ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี  2565 
-โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ทางธรณีวิทยา และ
อุทยานธรณี จังหวัดสตูล  
-โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

 -โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานและเวทีห้องโสต 

-โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ทางธรณีวิทยา และอุทยาน
ธรณี จังหวัดสตูล  
-โครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
ไม้ในเรือนเพาะช า  
-โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงาน งบประมาณและเวที
ห้องโสต 
-โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-โครงการเช่าซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและ
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 

-โครงการเช่าซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและ
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

-จ านวนคร้ังท่ีชุมชน/องค์กรสถาบัน
เอกชน/เครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 
-จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษาจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษามีการประสาน
ความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า เครือข่าย
ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ   
-จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ  
 
 

 

-กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมกรรมการมูลนิธิ
ส่งเสริมการศึกษาสตูลวิทยา และ
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา 
-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2562     
-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อตั้ง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
- กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย  
-โครงการถนนสายอาชีพผสมผสาน
งานศิลปวัฒนธรรม  

-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี    
-โครงการเปิดโลกวิชาการ 
เปิดบ้านบานบุรี   

-กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตูล
วิทยา และประชุมสมาคมศิษย์
เก่าสตูลวิทยา 
-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563        
-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อต้ัง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี    
-โครงการเปิดโลกวิชาการ 
เปิดบ้านบานบุรี   
 

-กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตูล
วิทยา และประชุมสมาคมศิษย์
เก่าสตูลวิทยา 
-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564        
-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อต้ัง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี    
-โครงการเปิดโลกวิชาการ 
เปิดบ้านบานบุรี   
 
 

-กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ประชุม
กรรมการมูลนิธิส่งเสริม
การศึกษาสตูลวิทยา และ
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าสตูล
วิทยา 
-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2565        
-โครงการ 1 สิงหาคม วัน
ก่อต้ังโรงเรียนสตูลวิทยา 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี    
-โครงการเปิดโลกวิชาการ 
เปิดบ้านบานบุรี   
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

-จ านวนคร้ังท่ีวิทยากรภายนอกให้ความรู้
แก่นักเรียน 
-จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ 
 

 

-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
-โครงการ MATH STEM 
-โครงการศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
-โครงการโลกกว้างทางสังคม 
-โครงการ Geography 
-โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์สู่โลกกว้างทาง
ภาษา 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการศึกษาวัฒนธรรม
นานาชาติ 
-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 

-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
-โครงการ MATH STEM 
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการ STW Gifted 
-โครงการศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
-โครงการโลกกว้างทางสังคม 
-โครงการ Geography 
-โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์สู่โลกกว้างทาง
ภาษา 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการศึกษาวัฒนธรรม
นานาชาติ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 

-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
-โครงการค่ายคณิตบูรณาการ 
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการ STW Gifted 
-โครงการศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
-โครงการโลกกว้างทางสังคม 
-โครงการ Geography 
-โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์สู่โลกกว้างทาง
ภาษา 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการศึกษาวัฒนธรรม
นานาชาติ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 

-โครงการจุดประกายนักวิทย์
ด้วยค่ายบูรณาการ 
-โครงการค่ายคณิตบูรณาการ 
-โครงการนักบินรุ่นเยาว์ 
-โครงการ STW Gifted 
-โครงการศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
-โครงการโลกกว้างทาง
สังคม 
-โครงการ Geography 
-โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์สู่โลกกว้างทาง
ภาษา 
-โครงการรักษ์ถ่ินใต้ 
-โครงการศึกษาวัฒนธรรม
นานาชาติ 
-โครงการว่าวสู่การเรียนรู้ 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
-จ านวนคร้ังท่ีสถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ 

-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อต้ัง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อต้ัง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

-โครงการ 1 สิงหาคม วันก่อต้ัง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

-โครงการ 1 สิงหาคม วัน
ก่อต้ังโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

- จ านวนคร้ังของการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม  
- ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

-โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-โครงการแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

-จ านวนคร้ังของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
- ระดับคุณภาพการพัฒนางานวิจัย และ
รายงานการวิจัยตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน รู้
ในห้องเรียน 
-โครงการโรงเรียน EIS 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 
-โครงการโรงเรียน EIS 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน รู้
ในห้องเรียน 
-โครงการโรงเรียน EIS 

-โครง การพัฒน าห ลักสูตร
และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
-โครงการโรงเรียน EIS 

- จ านวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่สาธารณชน 

-โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

-โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสตูลวิทยา 

-โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสตูลวิทยา 

-โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสตูลวิทยา 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

- ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต   
- ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา   
-ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
- ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อ             
การเรียนรู้ 
- ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการ              
ชั้นเรียนเชิงบวก 
- ร้อยละของครูใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้    
-ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคน
ละ 1 เร่ือง/ปีการศึกษา                                       

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการพัฒน าศักยภ าพการ
จัดการเรียนรวม 
  

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยีส าหรับ
ครูและนักเรียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรวม 
 
                                                

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
 
 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

-โครงการโรงเรียน EIS 
-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยี
ส าหรับครูและนักเรียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
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             ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ท่ีก าหนด    
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                  

-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การเงินและพัสดุ       
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี  
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การเงินและพัสดุ       
-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยีส าหรับ
ครูและนักเรียน 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี  
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับครู
และนักเรียน 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี  
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครู มืออาชีพ 
-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยี
ส าหรับครูและนักเรียน 
-โครงการรัฐพิธี ราชพิธี  
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                                                          ส่วนที่ 5 

 
                           แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
 
เงื่อนไขสู่กำรปฏิบัติ 
  1. การวางแผนด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  2. ด าเนิ น การตามกลยุทธ์ ท่ีก าหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบั ติและมองเห็นภ าพ
ความส าเร็จ 
  3. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
  4. เน้นการด าเนินการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 
  5. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ 
 
แนวทำงกำรบริหำรกลยุทธ์ของโรงเรียน 
  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง จึงด าเนินการตาม
แนวทางดังนี้  
  1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ี และภารกิจ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การด าเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน  
  4. ประสานงานกับหน่ วยงาน องค์กรท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนิน งานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  5. ก ากับติดตามการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลา
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  6. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะในส่วนท่ีโรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลา มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  7. ก ากับติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
  8. ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
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กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลของโรงเรียน 
  โรงเ รียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามท่ีวางแผนร่วมกันดังนี้  
หลักกำร 
  1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน  
  2. ใช้กระบวนการติดตามประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ 
ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ี
ก าหนด 
  3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบั ติกับการมี ส่วน ร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมิน
เป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ความส าเ ร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล และ
น าข้อมูลท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
  2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลจากการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยุทธ์  และวิธี ด าเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  3. เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการ
ต่อไป 
 
แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
  1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่างรอบ
ด้านจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้ วัดส าคัญท่ีก าหนด 
  2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
  3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเมื่อส้ินการด าเนินงานตามแผน  



 แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา  ปีการศึกษา 2562-2565                                                                                                                                                                                  
70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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