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ตอนที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน 
ได้แก่ด้านวิชาการ   งบประมาณ    บุคคล   และบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
ตามกระบวนการ PDCA บูรณาการ  FAMILY  LOVE   
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นองค์กรเพียบพร้อมคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย  

สู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

  1.  พัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และรักษ์สถาบัน 
  2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม 
  3.  พัฒนานักเรียนให้มีความส านึกในความเป็นไทย บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
  1.  นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และรักษ์สถาบัน 
  2.  นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม 
  3.  นักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ   เสียสละ  รักษ์สถาบัน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 
ขั้นที่  1   แต่งตั้งคณะท างาน 
  คณะท างานประกอบด้วย คณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา  คือ   
หัวหน้างาน  ผู้แทนครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนผู้ปกครอง  เพ่ือให้คณะท างานด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นที่  2   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
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  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในด้านจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและสภาพภายนอก            
ด้านโอกาส  อุปสรรคในการจัดการศึกษา  จัดเก็บหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
 1)  ข้อมูลด้านกฎหมาย  นโยบาย และอ่ืน ๆ 
  -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 
  -  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
  -  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  -  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ  ระดับหน่วยงาน 
  -  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2)  ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 
  -  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
  -  คุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  สุขภาพผู้เรียน  ได้แก่  บันทึกสุขภาพ  น้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย 
  -  ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เช่น  ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน    ข้อมูลจากแบบประเมิน 
SDQ 
 3)  ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
  -  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    -  รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบแรกและรอบสอง 
       -  หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
      -  การด าเนินงานและสรุปผลงานโครงการ/กิจกรรม 
     -  แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
      -  บันทึกผลหลังการสอน 
     -  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
       -  ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      -  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของครู 
      -  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       -  บันทึกการนิเทศ  
   4)   ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  สถานประกอบการ  ปราชญ์ชาวบ้าน  และ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     -  บันทึกการประชุมครู  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    -  ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 
     -  ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ขั้นที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
     การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา   และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ  SWOT  Analysis   ด้าน
คุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษา   ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
ขั้นที่  4  การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาประมวลเป็นวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา 
     การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็น
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 ขั้นที่  5  ก าหนดกลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และชื่อโครงการ/กิจกรรม 
    เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา  น าข้อมูล  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายไปเป็นฐานคิดในการก าหนดกลยุทธ์   ตัวชี้วัด  และชื่อโครงการ/กิจกรรม 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ
ระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดี 
3. จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียนในระดับดี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.2 
มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 

2.  โครงการโรงเรียนสีขาว 1. เพื่อให้นักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศระดับดี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.  โครงการ TO BE 
NUMBER ONE   

1.  เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 

4.  โครงการประชาธิปไตย 1. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรต์ิผู้อื่น 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดีและให้เกียรต์ิผู้อื่นระดับ
ดี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 

5. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 

6.  โครงการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มาตรฐานที ่11 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 2. เพ่ือจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
ระดับดี 

ต่างๆรอบตัวระดับดี 
2. จัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในระดับดี 

 

7. โครงการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียนและทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยสู่
กระบวนการคิด 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือระดับ
ดีค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-3.3 

8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและน าเสนอ
ผลงาน 

1. เพ่ือให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

9. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเองระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

10. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 

11.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

12. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี 
การวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี 
การท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีการวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ
ระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีการท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจใน 

มาตรฐานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1-6.4 
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โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 3. เพ่ือให้นักเรียนท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ 

ผลงานของตนเองระดับดี
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไดร้ะดับดี 
4. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจระดับดี 

 

13. กิจกรรมวัดผลและ
ประเมินผล 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
2.เพ่ือให้ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ 
3.เพ่ือให้ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
4.เพ่ือให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ 
4. ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดี 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
2. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณระดับดี 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-2.3 

3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

1. จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคนในระดับดี 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 

2. กิจกรรมแนะแนว 1. เพ่ือให้ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

1.  ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วย
ความเสมอภาคร้อยละ 
100 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 

 

3. โครงการสวัสดิภาพ สวัสดกิาร
นักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการทุกคนในระดับดี 

1.  นักเรียนได้รับสวัสดิ
ภาพและสวัสดิการทุก
คนในระดับดี 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 1.เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ 
 และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
3.เพ่ือให้ครูออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
4.เพ่ือให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1.ร้อยละ 90 ของครูมี
การก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ 
 และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคร์ะดับดี 
2.ร้อยละ 90 ของครูมี
การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนระดับดี 
3.ร้อยละ 90 ของครู
ออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญาระดับดี 
 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.9 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้) 

 5.เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
6.เพ่ือให้ครูมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 
7.เพ่ือให้ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
8.เพ่ือให้ครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

 

 

4.ร้อยละ 90 ของครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ระดับดี 
5.ร้อยละ 90 ของครูมีการ
วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลายระดับ
ดี 
6.ร้อยละ 90 ของครูมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอนระดับดี 
7.ร้อยละ 90 ของครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
ระดับดี 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ / 

ตัวบ่งชี้) 

  8.ร้อยละ 90 ของครู
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ
ระดับดี 

 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
3. เพ่ือให้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 
4. เพ่ือให้สนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นในระดับดี 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจในระดับดี 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนในระดับดี 
4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองในระดับดี 

มาตรฐานที่ 
10 
ตัวบ่งชี้ที่ 
10.1-10.4 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการนิเทศภายใน 1. เพ่ือให้นิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอในระดับดี 

1. นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอในระดับดี 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาองค์กรและ
จัดระบบบริหาร 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
5. เพ่ือให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
6. เพ่ือให้ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์
ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียนระดับ
ดี 
2. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการระดับดี 
3. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ระดับดี 
4. ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ
ระดับดี 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัด
การศึกษาระดับดี 
 

มาตรฐานที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1-8.6 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  6. ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
ระดับดี 

 

2.กิจกรรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

1.เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
2.เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
3.เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนดใน
ระดับดี 
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของใน
ระดับดี 
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาใน
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1-9.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือให้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

1. ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 

4.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

1. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. เพ่ือติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดี 
2. จัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดี 
3. จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ 

มาตรฐานที่ 12 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1-
12.6 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 5. เพ่ือน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ดี 
4. เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 
6. จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดี 

 

5. โครงการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ 
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                

1. มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในระดับดี 

มาตรฐานที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1-
13.2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

2. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องใน
ระดับดี 

 

6. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
2. เพ่ือด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

1. จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษาใน
ระดับดี 
2. ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 14 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1-
14.2 

7. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. เพ่ือจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
2. เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

1. จัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาใน
ระดับดี 
2. ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 15 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1-
15.2 
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