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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู   
ตามวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้ตลอดได้แนว
ปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

 
                                   

 
 

      

          (นายดิเรก พันธ์ภักด)ี 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                          โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

                                                      วันที่ ๓๐  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑  ฉบับนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
       (นางสาวมนัสนันท์   ทองศรีมัณฑนา) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
                 ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

เรื่อง                หน้า
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา             ก 
ค าน า                                                                                                                          ข  
สารบัญ                                                                           ค 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร               ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา              ๔ 
 ข้อมูลทั่วไป                ๔ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร               ๔ 
 ข้อมูลนักเรียน                 ๕ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา             ๕  
 ผลการทดลองระดับชาติของผู้เรียน              ๘  
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           ๑๐ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                ๑๐  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ              ๑๓ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           ๑๘ 
ส่วนที่ ๔ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๒๑ 
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก                 ๒๕ 
 ค าสั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา        ๒๖ 
ของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษา        ๒๙ 
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน        ๓๐ 
ศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         ๓๑ 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          ๓๓ 
 รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา /ผู้บริหาร /ครู /นักเรียน             ๔๒ 
 การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)           ๔๙ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

            โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๙/๒  ถนน แสงชูโต ต าบลท่าเรือ  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   เปิกสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน ๑ คน ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑๘ คน  ได้ด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ได้พัฒนาขึ้นจากเดิม  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อาคารสถานที่  การสื่อสารทางเทคโนโลยี   ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความถนัดด้านดนตรี  
กีฬา  ท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน  กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ  
             การพัฒนาด้านบุคลากร โรงเรียนสนับสนุนให้คณะครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และส่งผลให้บุคลากร
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด ี
(ระดับ ๓) ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 

(ระดับ ๔) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

( ระดับ ๔) 

 
ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น  

จุดเด่นของโรงเรียน 
๑.          ๑.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสารถในการ

คิดค านวณ  สามารถใช้เทคโนโลยีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม  มีความเข้าใจทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๒.           ๒.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย   โดยเน้นกิจกรรมวันส าคัญของชาติ   ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  โดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน  โรงเรียนสุจริตเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและได้จัดท า
หลักสูตรรายวิชาการปูองกันการทุจริตเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม   ที่ส าคัญคือกิจกรรมสร้างส านึกพลเมืองที่ส่งเสริมเรื่องวินัย
จราจรทั้งแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ ๑ ได้เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 

 



๒ 
 

๓. โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาทางด้านกีฬา  ด้านดนตรี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   นักเรียน 
มีร่างกาย  อารมณ์  จิตใจและสังคมตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  อีกทั้งยังมีนิสัยรักการอ่านตามโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

๔.  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจในหน้าที่ที่ 
ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกันสามารถประเมินผลการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงและปรับเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕. เงือ่นไขปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนด าเนินงานประสบผลส าเร็จ    ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการท างาน 
แบบร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งเป็นยุทธวิธีส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการด าเนินงาน  นอกจากนี้ยังพบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ  และกระตือรือร้นในการที่จะสนใจใฝุรู้ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้และ
ปฏิรูปการบริหาร  ท าให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนหลายประการ  

  ๓.๑  โรงเรียนจัดท าแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานตามแผน และมีการก ากับติดตาม           
         การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒  โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ    
          การจัดการศึกษา 

            ๓.๓   โรงเรียนจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  บุคลากรของโรงเรียน 
            ๓.๔   โรงเรียนน าบคุลากรไปทัศนศึกษา  ดูงาน  ศึกษาแหล่งความรู้ 
            ๓.๕   มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / แนวทาง  ในการร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการวิชาการ   
                   วิชาชีพ    
   จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 

๑. แม้ครูจะได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการฝึกอบรม  แต่ในทางปฏิบัติจริง  การจัดครูผู้สอนเข้าสอนไม่ตรง   
กับความถนัดในแต่ละกลุ่มสาระ  และมีครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องพัฒนาอีกมาก  โดยเฉพาะวิชาหลักและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการ 
เปลี่ยนแปลงที่ดีเพียงบางภาคเรียนเท่านั้น  นักเรียนยังจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และมีการมีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้มาก  ไม่พ่ึงพา
ผู้ปกครองมากนัก ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นที่จะด าเนินการจัดการศึกษาท่ีสนองนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน  และขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

๓. สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้มาก  ไม่พ่ึงพาผู้ปกครองมากนัก ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นที่จะ
ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
ชัดเจน  และขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
           จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพให้ครบในทุกด้าน และต้องพัฒนาในด้านดังต่อไปนี้ 

๑. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิค  
การสอนที่หลากหลาย  
 



๓ 
 

๒.  ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกข้ันตอน จัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิจัยในชั้นเรียน 
๓.  .การพัฒนาความรู้ด้านทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จัดระบบข้อมูล 

สารสนเทศ  ครอบคลุมครบทุกงานของสถานศึกษา 
๔.  จัดอบรม  บุคลากร  เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
๕.  สร้างเสริมวินัยในตนเอง/จัดกิจกรรมกระตุ้น / ส่งเสริม / ฝึกฝน ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมริเริ่ม   

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 
          ๑.  ความช่วยเหลือด้านอัตราก าลังข้าราชการครู 

๒.  การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๓.  การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในด้านสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ ฯลฯ ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
๔. วิทยากรภายนอกที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ  

                    ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน ๑๐๐% 
  
  

 

 



๔ 
 

          ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

ที่อยู่: เลขที ่๙/๒ ถนน แสงชูโต      ต าบลท่าเรือ     อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๓๐ 

 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  
 โทรศัพท:์ ๐๓๔ – ๕๖๑๙๘๕   โทรสาร : ๐๓๔ – ๕๖๑   E-Mail :  Tharuapit@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
๑.๒   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๑๗ - ๒ ๑ ๒๑ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๑๕ ๕ ๑ ๒๑ 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๖ 
๒. ภาษาไทย ๑ ๒๔ 
๓. คณิตศาสตร์ ๓ ๑๙ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๖ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๒๑ 
๗. พลศึกษา ๒ ๑๙ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๙ 
๙.คอมพิวเตอร์ ๒ ๑๙ 
๑๐. ดนตรีศึกษา ๑ ๒๐ 
๑๑. ภาษาจีน ๑ ๒๑ 
๑๒. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๑ ปฎิบัติหน้าที่งานธุรการ 

รวม ๒๑ ๒๐ 

mailto:Tharuapit@hotmail.com


๕ 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รวม     ๒๖๐  คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๒ ๓๓ ๓๕ ๖๘ ๓๔ 
ม.๒ ๒ ๓๘ ๓๐ ๖๘ ๓๔ 
ม.๓ ๒ ๔๓ ๑๕ ๕๘ ๓๐ 

รวม ม.ต้น ๖ ๑๑๕ ๘๒ ๑๙๔  
ม.๔ ๑ ๑๐ ๑๘ ๒๘ ๒๘ 
ม.๕ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๒๒ 
ม.๖ ๑ ๗ ๙ ๑๖ ๑๖ 

รวม ม.ปลาย ๓ ๒๘ ๓๘ ๖๖  

รวมทั้งหมด  ๑๔๓ ๑๒๐ ๒๖๐  

 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๓๗ ๔๘ ๕๐ ๒๖ ๓๐ ๓๙ ๒๓ ๔๓ ๗๖ 
ม.๒ ๔๓ ๑๗ ๓๖ ๓๒ ๓๒ ๒๑ ๓๑ ๒๕ ๖๙ 
ม.๓ ๕๒ ๒๐ ๗๙ ๒๗ ๑๐ ๓๐ ๒๙ ๒๔ ๔๔ 
ม.๔ ๒๖ ๙ ๔๒ ๒๖ ๓๐ ๒๑ ๓ ๒๙ ๑๗ 

ม.๕ ๒๑ ๙ ๑๘ ๒๗ ๒๘ ๑๗ ๑ ๒๕ ๓๒ 

ม.๖ ๑๙ ๑๓ ๒๐ ๒๕ - ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๒๕ 

รวม ๑๙๘ ๑๑๖ ๒๔๕ ๑๖๓ ๑๓๐ ๑๔๓ ๑๐๐ ๑๖๔ ๒๖๓ 

ร้อยละ ๓๙.๗๖ ๒๓.๒๙ ๔๙.๒ ๓๒.๗๓ ๒๖.๑ ๒๘.๗๑ ๒๐.๐๘ ๓๒.๙๓ ๕๒.๘๑ 

 
 
 



๖ 
 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๕๓ ๖๔ ๗๔ ๕๒ ๔๑ ๕๔ ๓๗ ๗๖ ๙๕ 
ม.๒ ๕๖ ๓๕ ๕๓ ๔๙ ๔๕ ๓๑ ๕๔ ๕๓ ๘๕ 
ม.๓ ๗๐ ๓๒ ๙๖ ๓๕ ๒๓ ๔๓ ๔๗ ๓๗ ๖๘ 
ม.๔ ๓๐ ๑๙ ๔๖ ๓๙ ๓๖ ๒๕ ๑๐ ๓๖ ๒๖ 

ม.๕ ๒๗ ๑๗ ๒๗ ๔๓ ๔๑ ๒๔ ๑๔ ๓๒ ๓๖ 

ม.๖ ๒๓ ๒๑ ๒๔ ๒๙ - ๑๙ ๑๕ ๒๖ ๒๘ 

รวม ๒๕๙ ๑๘๘ ๓๒๐ ๒๔๗ ๑๘๖ ๑๙๖ ๑๗๗ ๒๖๐ ๓๓๘ 

ร้อยละ ๕๒.๐๑ ๓๗.๗๕ ๖๔.๒๖ ๔๙.๖ ๓๙.๙๑ ๓๙.๙๑ ๓๕.๕๔ ๕๒.๒๑ ๖๗.๘๗ 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาก าหนดเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี คือ ๒.๕ ขึ้นไป 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๖๔ ๒ ๑ ๒๗ ๓๔ ๖๑ ๙๕.๓๑ 
ม.๒ ๖๕ ๐ ๐ ๕๔ ๑๑ ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๓ ๕๘ ๐ ๐ ๔๓ ๑๕ ๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๔ ๒๖ ๐ ๐ ๘ ๑๘ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๕ ๒๐ ๐ ๐ ๘ ๑๒ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๖ ๑๖ ๐ ๐ ๗ ๙ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๔๙ ๒ ๑ ๑๔๗ ๙๙ ๒๔๖ ๙๘.๘๐ 

 
 
 
 



๗ 
 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๖๔ ๑ ๐ ๑๖ ๔๗ ๖๓ ๙๘.๔๔ 
ม.๒ ๖๕ ๐ ๐ ๓๐ ๓๕ ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๓ ๕๘ ๑ ๐ ๒๑ ๓๖ ๕๗ ๙๘.๒๘ 
ม.๔ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๕ ๒๐ ๐ ๐ ๔ ๑๖ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๖ ๑๖ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๔๙ ๒ ๐ ๗๕ ๑๗๒ ๒๔๗ ๙๙.๒๐ 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๐ ๑๓ ๒๕ ๒๐ ๕๘ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

๐ ๑๓ ๒๓ ๒๒ ๕๘ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

๐ ๑๐ ๒๔ ๒๔ ๕๘ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

๐ ๙ ๒๔ ๒๖ ๕๘ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

๐ ๙ ๒๖ ๒๔ ๕๘ ๑๐๐ 

รวม ๐ ๕๒ ๑๒๒ ๑๑๖ ๒๙๐  

 

 

 



๘ 
 

๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๐ ๒ ๗ ๗ ๑๖ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

๐ ๓ ๙ ๔ ๑๖ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

๐ ๒ ๖ ๘ ๑๖ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

๐ ๒ ๔ ๑๐ ๑๖ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

๐ ๐ ๑๑ ๕ ๑๖ ๑๐๐ 

รวม  ๙ ๓๗ ๓๔ ๙๐  

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๗๑ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๙ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๒ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๘๖ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๖๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๕.๑๐ ๔๗.๗๑ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๗๗ ๒๕.๕๙ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๑๕ ๓๓.๗๒ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๘ ๒๕.๘๖ ๒๙.๔๕ 



๙ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๗.๗๒ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๘๑ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๑๓ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๔ ๓๑,๑๕ ๓๑.๔๑ 
สังคมศึกษา ๓๒.๖๓ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๗.๒๙ ๓๗.๗๒ ๐.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๘๒ ๒๒.๘๑ ๓.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๓.๙๓ ๒๖.๑๓ ๒.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๒๑ ๒๖.๖๔ ๓.๔๓ 
สังคมศึกษา ๒๖.๐๐ ๓๒.๖๓ ๖.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียน จัดท าแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชุมวางแผน โดยมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนตามเปูาหมาย มีระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ( ครู  ผู้ปกครอง นักเรียน) มีปฏิทินงานวัดผล ระเบียบ ข้อบังคับ  การอธิบาย ชี้แจง  การกรอกคะแนน   การ
ส่งคะแนน  การรายงานผล   การเรียน ของครูที่ชัดเจน มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน )  ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เพ่ือแจ้งผลการเรียน  ผู้ปกครองพบครูที่
ปรึกษา สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนให้ชัดเจน จัดกลุ่ม
นักเรียนที่มีปัญหาแยกตามประเด็น มีการก ากับติดตาม   ก าหนดเวลาที่ชัดเจน ร่วมมือกับครูที่ปรึกษาประสานงาน
กับผู้ปกครองโดยตรงเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย มุ่งจัดกิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี โรงเรียนประชุมวางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้และส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกประเด็น มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ความส าเร็จของ
โครงการ น าข้อดีมาพัฒนา และข้อบกพร่องมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนางานและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิด



๑๑ 
 
ประโยชน์กับนักเรียนทุกคน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แปลงฟักข้าว โรงเพาะเห็ด    เป็นต้น  
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข จัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายอบรม
คุณธรรม เป็นต้น คุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาวะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการด้าน
สุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้ครบ จัดป้ายนิเทศ ผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพและสุขศึกษา  ให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา จัดอบรมนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จาก
โรงพยาบาลมะการักษ์ เกี่ยวกับเรื่อง การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาท้องก่อนวัยอันควร การป้องกันโรคเอดส์ ส ารวจ
ภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดกิจกรรม “ก้าวไกล ICT” 
เพ่ือมุ่งให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี อีกทั้งนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ โดยจัดกิจกรรมชุมนุมพอเพียง ๑๘ ฐานการเรียนรู้   และน าแนวทางศาสตร์พระราชาของพระองค์
ท่านมาฝึกฝนตนเองให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. ผลการด าเนินงาน  
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก 
เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่าน การ เขียนในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน ๕  
ด้านอย่างเหมาะสม มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (O –Net ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพัฒนาการที่ดีส่งผล
ให้คุณภาพของ ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ นักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินมากขึ้น ส่วนนักเรียนที่มีปัญหามีความกระตือรือร้นในการแก้ไขผลการเรียนและผู้ปกครองให้
ความส าคัญและก ากับติดตามนักเรียนดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ระดับพ้ืนฐาน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
 
 งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
๑. น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ To be number one  วันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
๒. นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ และ ม. ๔ อบรมรู้เท่าทันสื่อ โดยอาจารย์ธาม จากมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภิญญารัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 



๑๒ 
 
๓. ปตท. มาจัดนิทรรศการและมีวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ณ ห้องประชุมภิญญารัตน์ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๔. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอบรมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
แพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 
๕. น านักเรียนระดับ ม. ๕ – ๖ การตรวจสุขภาพปอด  
๖. นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โดยมี
วิทยากรจากบริษัทโล้วเฮงหมง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภิญญารัตน์ และบริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๗. อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เช่น การจับจีบผ้า การท าน้ ายาล้างจาน การส้อมอุปกรณ์ไฟฟูาในบ้าน เป็นต้น 
๘. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับทักษะอาชีพ เช่นการเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนบ้านพุเลียบ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 
๙. ตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมจิตอาสาลูกเสือจราจร เข้าอบรมลูกเสือจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี
ต ารวจภูธร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภิญญารัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมภิญญารัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๑๑. ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ และโรงเรียนสุจริต วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมีทีมวิทยากรจากโรงเรียนวัดจันทราราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อ าเภอ
บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
๑๒. อบรมสร้างเครือข่าย MOU  
๑๓. ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของ สพม ๘  
๑๔. แสดงนิทรรศการฟักข้าว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนวิสุทธรังษี 
๑๕. แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรรราชวิทยาลัย 
๑๖. ตัวแทนนักเรียนร่วมประกวดการน าเสนองานโครงสร้างส านึกพลเมือง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๗. ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันทัศษะทางวิชาการ ในงานประจ าปีปิดทองพระอาจารย์โหพัฒน์ วันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเจเข่งซ่ิวตั๊วท่าเรือ 
๑๘. อบรมวัยรุ่นหน้าใส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคลีนแอนเคลีย 
๑๙. ตัวแทนนักเรียนและครูศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลลูกแกและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอท่ามะกา 
๒๐. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมติวโอเน็ต  วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงงาน SCG วังศาลา 
๒๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และการพัฒนา ทั้งทางด้านทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ อย่างหลากหลาย มีการ
น าความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 



๑๓ 
 
 
๓. จุดเด่น 
 ๑. การก ากับ ติดตาม  การรายงานผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลท าให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพ่ิมข้ึน และการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ครูกับนักเรียน 
 ๒. นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการ ในการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  
๔. จุดควรพัฒนา 

 ๑. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ระดับดีขึ้นไป 

 ๒. น าระบบการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์มาใช้ เพ่ือนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผลการเรียนได้
ตลอดเวลา รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓.  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET)ยังต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๑. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรื่องการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีการสร้าง
นวัตกรรม 
 ๒. น าระบบการตรวจสอบผลการเรียนมาใช้  เพ่ือนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผลการเรียนได้
ตลอดเวลา  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
 ๔. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาในการ
สื่อสาร 
 ๕. จัดหาครูชาวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารมาเป็นครู 
 ๖. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ดีเลิศ 



๑๔ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 ฝุายบริหารใช้กลไกจากกระบวนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ และ
ใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  การปฏิบัติ การตรวจสอบ หรือประเมินเพ่ือพัฒนา ดังนั้นฝุายบริหารจึงให้
ความส าคัญกับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่ จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ คือการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และวงจร PDCA ด้วยการวางแผนร่วมกัน มีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) รวมถึงการ
ใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เพ่ือระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน จากนั้นน าผลการ
วิเคราะห์จากการท า SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตลอดจนความต้องการและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับรู้ข้อมูล การร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แล้วน าวิสัยทัศน์ที่ได้
จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาก่อนที่จะ
ประกาศใช้วิสัยทัศน์   
 มีการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างาน ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ก าหนดบาทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ก าหนดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยการแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ  ร่วมกันวางแผนก าหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ท าการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อสิ้นสุด
โครงการทุกภาคเรียน เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน   
 มีการจัดโครงสร้างบริหารงานของสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและกาพัฒนาการเรียนการสอน มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) 
หรือ MIS เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศอย่างทันสมัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกฝุายเพ่ือใช้
ข้อมูลร่วมกัน นอกจากนีฝุ้ายบริหารให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการก าหนดผลการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ 
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ของโรงเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่ากับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรที่มุ่งสร้างคุณภาพของผู้เรียน   การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงที่  ตัวชี้วัดของหลักสูตร   การบริการส่งเสริมการศึกษา และการบริการทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการ
นิเทศภายใน  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมการอบรมนักเรียนทุกวันศุกร์  การประชุมครู/ผู้ปกครอง  เป็นต้น  จากนั้น
น าผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เทียบกับเปูาหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ  รวมถึงผล
จากการสอบถามความพึงพอใจเพ่ือตรวจสอบว่าคุณค่าท่ีเรามอบให้  สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบ้าง  แล้ววางแผนปรับปรุง
แก้ไข ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
        โรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาดังกล่าวได้มีส่วนในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น สร้างบรรยากาศความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงเกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอาทิ การมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การใช้ทรัพยากรของโรงเรียน การท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน การจัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย 
         โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
                  -   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีส่วนร่วมจากทุกฝุายได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
                  -  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีส่วนร่วมจากหลายฝุายร่วมกัน มีการก าหนดเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติรวมถึงความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน  
                  -    จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศมีตั้งคณะกรรมการ บริหารข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝุาย โดย
คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศทั้งทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้และทางส านักงานจะมีการรวบรวมสารสนเทศแล้ว
ส่งมายังงานสารสนเทศโรงเรียน  
                  -   ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ มีการติดตามโครงการ  ปีละ ๒ ครั้ง 
                  -   ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา   มีการจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละ
มาตรฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้น 
                  -   จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นการประเมินคุณภาพภายในได้น าข้อมูลที่คณะกรรมการแต่ละ
มาตรฐานและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
                  -   ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งน าข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในปีก่อนมา
พัฒนาจุดด้อยในปีถัดไป     

 นอกจากนี้โรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการจัดและสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยให้บุคลากร
ในโรงเรียนสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนโดยอยู่ภายใต้หลักการของ "การร่วมคิด ร่วมท า" เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นตัดสินใจร่วมวางแผน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนภายใต้การแนะน าของผู้บริหารและครู  โดยภาพรวมแล้ว
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
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 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม เช่น มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรง
อาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยโดยก าหนด
บุคลากรงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ก าหนดให้บุคลากรของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท าหน้าที่วางแผนดูแลการใช้การบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ มีการฝึกวินัยและสุขนิสัยเรื่องความ
สะอาด ก าหนดให้นักเรียนแต่ละห้องจัดระบบและแบ่งหน้าที่ช่วยกันจัดบอร์ดความรู้ รักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนและเขตความรับผิดชอบโดยการดูแลของครูที่ปรึกษา นอกจากนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 สภาพแวดล้อมทางวิชาการ โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้งที่จะท า
ให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียน
สนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล  โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเรียน
เป็นกลุ่ม ช่วยกันคิด ช่วยกันท าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
 สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ  การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมีระบบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
บุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน ฯลฯ 

๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการตัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสม 
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๓. จุดเด่น  
 โรงเรียนมมีีการจัดการและมีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอ านาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน มี
การพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของ สพฐ. 
ท าให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานและการบริหารงาน เช่น จัดท าระบบ E-office มาใช้ในการบริหารงานซึ่งช่วยให้การ
ปฏิบัติงานคล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งท าให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 

๔. จัดระบบรวบรวมเอกสารการอบรมสัมมนาของบุคลากรที่เข้ารับการ ให้เป็นระบบโดยน าเทคโนโลยี
มาอ านวยความสะดวกแด่ผู้จัดท า 

๕. ปรับปรุงให้มีการน าระบบ E-office มาใช้ในการบริหารงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานคล่องตัวรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสนใจน าระบบ E-office มาใช้อย่างทั่วถึง   

๖. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรให้ครบ ๑๐๐% 
๗. ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย 
๘. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนไม่ทันสมัย 
 



๑๘ 
 
 ๕.  แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

    ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

    ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีรูปแบบ
ของแนวปฏิบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และมีความยั่งยืน 

    ๓. น าวงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดนเน้นการตรวจสอบ 
ติดตามผลการรายงานผล และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานในคราวต่อไป 

     ๔. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

     ๕. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม เอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     ๖. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้มาใช้กับผู้เรียน 

      ๗. วางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  ๙. โรงเรียนควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

๑๐. พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเหมาะกับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๑. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ยอดเยี่ยม 
๔. การตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การน าเสนอผลงาน  โดย
ผ่านการจัดท าโครงงาน  การท างานเป็นกลุ่ม  การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้
ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรม  โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่ 



๑๙ 
 
หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียน
จากสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย   มีการด าเนินการให้คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัย  และมีการจัดระบบการวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอน
และนักเรียน  มีการใช้เทคโนโลยี  ประกอบการวัดผลประเมินผลข้อสอบออนไลน์มีข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนได้
ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจากทราบผลการประเมินแล้วนักเรียนสามารถพัฒนา
ผลงานตามที่ครูเสนอแนะและขอส่งผลงานที่พัฒนาแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้สอนเพ่ือเพ่ิมคะแนน  โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวด าเนินการผ่านกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  กิจกรรมรัก
การอ่านเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและแสดงผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าใจ หมั่นเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ  งานบริหารงาน
วิชาการมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ โดยใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ.  ในการวัดผลประเมินผลการสอบปลายปี  จัดท าตารางนิเทศ
ติดตามผล สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของ
ตนเองและองค์กร ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น การสอนนักเรียนด้วยแผนผังความคิดในรายวิชาต่างๆ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัด
กิจกรรมการอ่าน         คิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองด้วยตนเอง  
เช่นการจัดกิจกรรมชุมนุมพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ ๑๘ ฐาน  นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองตาม
ความถนัดเพ่ือให้ผลงานสัมฤทธิ์ผล  และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามเนื้อหาสาระท่ีจ าเป็นในการท าการทดลอง หรือ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา IS  
และโครงงานวิทยาศาสตร์  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติให้มากที่นอกห้องเรียน เช่น  โครงการ
ทัศนศึกษาตามโครงการพระราชด าริเขาชะงุ้มและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมได้น ากิจกรรม STEM   กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง เข้ามาใช้ในกิจกรรมของค่าย  ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้รอบตัว ความช านาญและความสนใจของผู้ เรียนแต่ละคนมาร่วมกันท า
กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีโอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เมื่อ
ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ ผู้สอนจะให้ความส าคัญต่อกระบวนการคิดและกระบวนการท างานในระหว่างการ
ท างานของผู้เรียนมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  มีการวัดและประเมินหลายรูปแบบ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การเรียน
และการร่วมกิจกรรม การใช้แฟูมสะสมงาน การทดสอบ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน   
  นอกจากนีค้รูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ มีการประเมิน



๒๐ 
 
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนน าปัญหาในชั้นเรียนมาจัดท าเป็นงานวิจัย เพ่ือเป็นการ
พัฒนาและการต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ส่งผลการผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓. จุดเด่น 
ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิตรงตามสายงานและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง  ครูมี

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติจริง  ได้บูรณาการทักษะใน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือสร้างชิ้นงานและมีการวัดประเมินผลจริง    มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณธรรมการใช้ในการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและใช้หลักการอ้างอิงที่ถูกวิธี  นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดยยึดหลักการวิจัย  โรงเรียน
จัดระบบการปฏิบัติงานและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  และยังมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ในการประเมินผล
โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูมีจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

๔. จุดควรพัฒนา  
ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระบบ เพื่อก ากับ ติดตามตรวจสอบ น าผลที่

ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู 
นักเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้นและควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
 
๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  ๑.  การจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

๒.  ส่งเสริมกิจกรรมทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผลให้มากขึ้น  โดยโรงเรียนต้องพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย   

๓.  เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    
๔.  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
    ๑. การก ากับติดตาม   การรายงานผลการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีผลท าให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ิมขึ้น 
และการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ครูกับ
นักเรียน 
    ๒. นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายใช้อินเตอร์เน็ตได้
อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการในการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          โรงเรียนมีมีการจัดการและมีโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม   มีวิสัยทัศน์  
มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี  

คุณภาพของเด็ก 
    ๑ .  ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ระดับดีขึ้นไป 
    ๒. น าระบบการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์มาใช้ 
เพ่ือนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผลการเรียนได้
ตลอดเวลา รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

    ๓ .   ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET)  ยั งต่ ากว่ า
ระดับประเทศซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑ .  เ ปิ ด โ อกาส ให้ ผู้ ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอ านาจ สามารถ
บริ หา รการศึ กษา  และ พัฒนา โร ง เ รี ยน ให้ทั นต่ อกา ร
เปลี่ ยนแปลงสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ  การ เมื อ ง  และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน 
มีการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
จัดการข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของ สพฐ. ท าให้ง่ายต่อ
การเรียกใช้งานและการบริหารงาน เช่น จัดท าระบบ E-office 
มาใช้ในการบริหารงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานคล่องตัวรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และมีระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งท าให้สามารถ
ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ครูมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด  
ได้ปฏิบัติจริง  ได้บูรณาการทักษะในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ชิ้นงานและมีการวัดประเมินผลจริง    มีการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณธรรมการใช้ในการ
สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและใช้หลักการอ้างอิงที่ถูกวิธี  นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดยยึดหลักการวิจัย  โรงเรียน
จัดระบบการปฏิบัติงานและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
และยังมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ในการประเมินผลโดยยึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครู มี จั ด กิ จ ก ร รม ให้ นั ก เ รี ย น ได้ เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

    ๓. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนาไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
    ๔. จัดระบบรวบรวมเอกสารการอบรมสัมมนาของ
บุคลากรที่เข้ารับการ ให้เป็นระบบโดยน าเทคโนโลยีมา
อ านวยความสะดวกแด่ผู้จัดท า 
    ๕. ปรับปรุงให้มีการน าระบบ E-office มาใช้ในการ
บริหารงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานคล่องตัวรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสนใจน า
ระบบ E-office มาใช้อย่างทั่วถึง   
    ๖.. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู
แบบครบวงจรให้ครบ ๑๐๐% 
     ๗. ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย 

     ๘. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียนไม่ทันสมัย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบระบบ เพ่ือก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน และพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียน  เพ่ือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครู นักเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้นและควร
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 ๑. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรื่องการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีการสร้าง
นวัตกรรม 
 ๒. น าระบบการตรวจสอบผลการเรียนมาใช้  เพ่ือนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผลการเรียนได้
ตลอดเวลา  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
 ๔. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาในการ
สื่อสาร 
 ๕. จัดหาครูชาวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารมาเป็นครู 
 ๖. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒  
 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีรูปแบบของ
แนวปฏิบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และมีความยั่งยืน    
 ๓. น าวงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดนเน้นการตรวจสอบ 
ติดตามผลการรายงานผล และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานในคราวต่อไป   
 ๔. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม    
 ๕. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม เอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้มาใช้กับผู้เรียน   
 ๗. วางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 ๘. โรงเรียนควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ๙. พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเหมาะกับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๑๐. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓  

๑.  การจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

๒.  ส่งเสริมกิจกรรมทีเ่น้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผลให้มากขึ้น  โดยโรงเรียนต้องพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย   

 



๒๔ 
 

๓.  เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    
๔.  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ส่วนที่ ๕ 
ภาคผนวก 

 
  ค าสั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
            ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
            มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา /ผู้บริหาร / คร ู/นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

ที่ ๑๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” 

…………………………………………. 

 ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่ านมา 
และน าผลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้จัดท าเป็นรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ต้นสังกัดก าหนด และรายงานต่อต้นสังกัดต่อไป 

 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑”     ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมภิญญรัตน์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และ
เพ่ือการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางนิรมนต์  จงเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายจรูญ  รุ่งเรือง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางจิรภา  ศรีนวล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางพัทธ์ธิรา  พุทธิมาโน ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  วางแผน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาและอ านวยความสะดวก ตลอดจน ดูแลทั่วไปให้งาน
ส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินการด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่    
  ๑. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายจรูญ  รุ่งเรือง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางแก้วรินดา  สันทัด  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 



๒๗ 
 
  ๔. นางสุภาพร  รุจิวงศาสิน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

๕. นางนิรมล  เอกกะทัน ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  ๑. นางนิรมนต์  จงเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวประทุมทอง จงจินากูล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางจิรภา  ศรีนวล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

๕. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเรือง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  

๑. นางพัทธ์ธิรา  พุทธิมาโน ครูช านาญการ  หัวหน้า 
  ๒. นางอาภรณ์  ย้อยดี  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายนิธิโรจน ์  กุลวราอภิพัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นายวัชรพงษ์  พรหมเผือก ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวรกาญจน์ นิรัติศัยดีสกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  ๖. นายทศพล  โครพ  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

๗. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที่   ศึกษาท าความเข้าใจวิธีการจากเอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพตามมารฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปฏิบัติการประเมินรายมาตรฐาน บันทึก เก็บรวบรวมร่องรอยการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลที่ตรงประเด็นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา และเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการที่มาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต้นสังกัดต่อไป ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียน  
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  ๑. นางพัทธ์ธิรา  พุทธิมาโน  ครูช านาญการ  หัวหน้า 

๒. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสุรีรัตน ์ สมจิตร   ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 
  ๖. นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารความรู้ แบบประเมินตามรายมาตรฐาน  
๒. ติดต่อประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวม 



๒๘ 
 

     ข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่ และจัดท าเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมภิญญรัตน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม  
    ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  

๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๑. นางอาภรณ์  ย้อยดี   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๓. นายวรวิทย ์  อนุชนปัญญา  ลูกจ้างประจ า  ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้เพียงพอและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
วันและเวลาดังกล่าว 
 

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป 

    สั่ง  ณ   วันที่   ๑๑    มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

 
 

 (นางสาวมนัสนันท์    ทองศรีมัณฑนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

     
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การก าหนดค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................... 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การก าหนดค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 

(นายดิเรก พันธุ์ภักดี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................... .. 

 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ไปเทียบเคียงและจัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม 
ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่ละ
แห่งก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด โดยมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ 
มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) 
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ระดับ “ก าลังพัฒนา” “ปานกลาง” “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งสถานศึกษาต้องประเมินตนเองในลักษณะ
การประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมินที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพที่ เป็น
จริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เป็นกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การด าเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย คือ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพอย่างมีเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จึง
ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา) 



๓๑ 
 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 



๓๒ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนทา่เรือพิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงันี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   

        ๑.๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้เหมาะสมตาม 
ระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑ ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

  ๑.๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศกึษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

๑ ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๔๐ ในด้านในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 



๓๔ 
 
  ๑.๑.๓ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้  

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๑ ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๔๐ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

 
                  ๑.๑.๔ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐- ๕๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

๑ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

๒. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ที่มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๙ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๑ ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ๓๐ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

          



๓๕ 
 
 ๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ๔. ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้  

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๙๙ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้   ด้วย
ตนเองได้ 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ ด้วย
ตนเองได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้   ด้วย
ตนเองได้ 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ ด้วย
ตนเองได้ 

 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้ เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้ เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 
 



๓๖ 
 
 ๕.๑ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา   

๔ 
ดีเลิศ 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติเพ่ิมขึ้น ๓ กลุ่มสาระวิชา   

๓ 
ดี 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติเพ่ิมขึ้น ๒ กลุ่มสาระวิชา   

๒ 
ปานกลาง 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติเพ่ิมขึ้น ๑ กลุ่มสาระวิชา   

๑ ก าลังพัฒนา ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติไม่เพ่ิมขึน้   
 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น        ที่
สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          ๑.๑ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษา 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษา 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษา 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษา 



๓๗ 
 
          ๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๒. ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทย  
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มคีวามภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ทีค่วามภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ทีค่วามภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๓. การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 
  



๓๘ 
 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ขึ้นไป  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความชัดเจน 

 
 ๒. การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

๓ 
ดี 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
 



๓๙ 
 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการ
อย่างไม่เป็นรูปธรรม 

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 



๔๐ 
 
๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ 
ดีเลิศ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๓ 
ดี 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

๒ 
ปานกลาง 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

๑ ก าลังพัฒนา การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

๑ ก าลังพัฒนา ไม่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  



๔๑ 
 
 ๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขอย่างสม่ าเสมอ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขเป็นบางครั้ง 

๓ 
ดี 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๒ 
ปานกลาง 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๑ ก าลัง
พัฒนา 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
 ๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง มีวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมาย
ในการจัดการเรียนรู้  

๑ ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง  

 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุง 

๓ 
ดี 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ 

๒ 
ปานกลาง 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ แต่ไม่มีข้อมูลย้อนกลับ 

๑ ก าลัง
พัฒนา 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีข้อมูลย้อนกลับ 



๔๒ 
 

รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดโครงการสร้างส านึกพลเมือง น าเสนอปัญหา “นักเรียนไม่ใส่ใจกฎจราจร” แก้ปัญหาโดยใช้

นโยบาย “ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร” ณ โรงแรมบางกอกพาเลช กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
รางวัลที่ผู้บริหารได้รับ ประจ าปี  พ.ศ.2562   

จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
“การยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น  ประจ าปี 2562” 
รางวัลที่ครูได้รับประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 
1. นางสาวประทุมทอง  จงจินากูล       ครชู านาญการพิเศษ     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. นางแก้วรินดา  สันทัด        ครชู านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
3. นางนิรมล  เอกะทัน        ครชู านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
4. นางพัทธ์ธิรา   พุทธิมาโน       ครชู านาญการ  กลุ่มสาระภาษาไทย 
5. นายจรูญ  รุ่งเรือง        ครชู านาญการพิเศษ     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
6. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล       ครชู านาญการ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
7. นายทศพล  โครพ        ครอัูตราจ้าง   กลุ่มสาระศิลปะ 
8. นายนิธิโรจน์  กุลวราอภิพฒัน์       ครชู านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต๘ (ราชบุรี กาจนบุรี) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

๑ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม. ๑ – ๓ 

๖๓ ทองแดง ๔ ๑. เด็กหญิงกนกทิพย์ 
เชื้อเมืองพาน 

๑. นางสาวธิดารัตน์ 
ยังวัดหลวง 

๒ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม. ๔ – ๖ 

๕๐ เข้าร่วม ๕ ๑. นางสาววรรณรุ่ง 
เฮงพุก 

๑. นางสาวธิดารัตน์ 
ยังวัดหลวง 

๓ ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม. ๑ – ๓ 

๗๑ เงิน ๖ ๑. เด็กหญิงภิญญดา 
เข็มทอง 

๑. นางพัทธ์ธิรา 
พุทธิมาโน 

๔ ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม. ๔ – ๖ 

๘๐ ทอง ชนะเลิศ ๑. นางสาวตะวัน ๑. นางพัทธ์ธิรา 
พุทธิมาโน 

๕ ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม. ๑ – ๓ 

๖๒ ทองแดง ๖ ๑. เด็กหญิงพลอย - ๑. นางสาวปุณรดา 
เจริญธนวัต 

๖ ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม. ๔ – ๖ 

๕๕ เข้าร่วม ๖ ๑. นางสาวธนภรณ์ 
เสพสุข 

๑. นางสาวปุณรดา 
เจริญธนวัต 

๗ ภาษาไทย การแข่งขันร้อยถ้อย
ความ (การเขียน
เรียงความ) ม. ๑ – ๓ 

๗๓ เงิน ๙ ๑. เด็กหญิงพรธีรา 
เชื้อชีลอง 

๑. นางพัทธ์ธิรา 
พุทธิมาโน 

๘ ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม. ๑ – ๓ 

๖๒ ทองแดง ๗ ๑. นายวิตธวชั สุขโข ๑. นางสาวปุณรดา 
เจริญธนวัต 

๙ ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม. ๔ – ๖ 

๓๗.๓๒ เข้าร่วม ๔ ๑. นางสาวธิดารัตน์ 
ขวัญสด 

๑. นางสาวปุณรดา 
เจริญธนวัต 

๑๐ ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม. ๑ – ๓ 

๖๕  ทองแดง ๖ ๑. เด็กหญิงวัชรินทร์ 
เอกวานิช 
๒. เด็กหญิงแหวน 
ขานนาค 

๑. นางสาวธิดารัตน์ 
ยังวัดหลวง 
๒. นางพัทธ์ธิรา 
พุทธิมาโน 

๑๑ ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม. ๔ – ๖ 

๖๕ ทองแดง  ๗ ๑. นางสาวพรรณ
พัชร แย้มสรวง 

๑. ๑. นางสาวธิดา
รัตน์ ยังวัดหลวง 
 

 



๔๔ 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
๑๒ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ 
 ม. ๑ – ๓ 

๗๑ เงิน ๑๐ ๑. เด็กชายกานต์ 
อุดมกุลวรุตม์ 
๒. นางสาวบุศราคัม 
กลองศุภกาญจน์ 
๓. เด็กหญิงเบญญา
ภา จัดละ 

๑. นางสาววรกาญจน์ 
นิรัติศัยดีสกุล 

๑๓ วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง  
ม. ๑ – ๓ 

๘๗ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 

๑ 

๑. นายนรา – 
๒. เด็กชายปราชญ์
ศักดา ศรีอารยะกุล 
๓. เด็กชายสุรเชษฐ์ 
เชื้อเมืองพาน 

๑. นายจรูญ รุ่งเรือง 

๑๔ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม. ๑ – ๓ 

๗๒.๔ เงิน ๗ ๑. เด็กหญิงกัลยา     
นุมหันต์ 
๒. เด็กชายอภิชาติ 
ยอดธรรม 

๑. นางนิรมล เอก
กะทัน 
๒. นายวรุฒ  
แจ้งอ่ิม 

๑๕ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม. ๔ – ๖ 

๗๗.๗ เงิน ๘ ๑. นายกรดนัย     
สายแก้ว 
๒. นางสาวเมธาวดี 
ภาคภูมิ 

๑. นางนิรมล 
 เอกกะทัน  
๒. นายปิยะพงค์ สุข
อินทร์ 

๑๖ ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม. ๔ – ๖ 

๘๐ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 

๑ 

๑. นางสาวศิริพร     
แซ่ฉิน 

๑. นายพิสุทธ์ 
 อรุณทอง 

๑๗ ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพ
จิตกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม. ๔ – ๖ 

๘๕ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 

๑ 

๑. นางสาวพรพรรณ 
อยู่ยืน 

๑. นายพิสุทธ์  
อรุณทอง 

๑๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม. 
๔ – ๖ 

๘๕.๘ ทอง ๔ ๑. นางสาวน้ าฝน  
อุดมสีทอง 

๑. นายทศพล  
โครพ 

๑๙ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม. ๔ – ๖ 

๘๒ ทอง  ชนะเลิศ ๑. นายณัฐวุฒิ  เนื่อง
โคตะ 

๑. นายทศพล  
โครพ 



๔๕ 
 

๒๐ ภาษาต่าง 
ประเทศ 
 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ม.๑-๓ 

 

๘๓ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงรัตนา  
ผานิล 

 

๑. นางอุบลรัตน์ 
เหลืองรุ่งไพศาล 

๒๑ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ม.๔-๖ 

๗๖.๓๒ เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 

๒ 

๑. นายศราวุธ  
กลิ่นเกษร 

๑. นางอุบลรัตน์ 
เหลืองรุ่งไพศาล 

๒๒ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม. ๑ – ๓ 

๗๙.๑๕ เงิน ๔ ๑. เด็กหญิงภัทรธิดา 
พลเภา 
๒. เด็กชายภาคภูมิ 
อุดมสีทอง 
๓. เด็กหญิงวนิชา 
๔. เด็กหญิงสุคนธ์
ทิพย์ รุ่งแจ้ง 
๕. เด็กหญิงอัญมณี 
ชนประเสริฐ 

๑. นางอุบลรัตน์ 
เหลืองรุ่งไพศาล 
๒. นางสุภาพร  
รุจิวงศาสิน 

๒๓ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเรียงความ
ภาษาจีน ม. ๔ – ๖ 

๕๔.๖๖ เข้า
ร่วม 

ชนะเลิศ ๑. นางสาวพันธิพา 
พันธุรัตน์ 

๑. นางสาวชมพูนุช 
ดวงแก้ว 

๒๔ คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม. ๑ – ๓ 

๘๐ ทอง ชนะเลิศ ๑. เด็กหญิงชวัลรัตน์ 
หมื่นอาจ 
๒. เด็กหญิงดรุณี กาบ
แก้ว 
๓. เด็กหญิงสุกัญญา 
สีส ารวจ 

๑. นางงสาวนัสชนก 
เศรษฐศักดาศิริ 
๒. นางจิรภา ศรีนวล 

๒๕ คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม. ๔ – ๖ 

๘๗.๗๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. นางสาวจิรวรรณ 
สุขโต 
๒. นางสาวประกาย
ฟูา แสงใส 
๓. นางสาวสุภาวรรณ 
แสงสะศิธร 

๑. นางงสาวนัสชนก 
เศรษฐศักดาศิริ 
๒. นางจิรภา ศรีนวล 

๒๖ การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันจักสานไม้
ไผ่ ม. ๔ – ๖ 

๙๓.๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. นายกฤษฎาพร 
ปัตถะมา 
๒. นายภูริภัทร 

๑. นางพิมพิมล ปี
ตวัฒนกุล 
๒. นางจิรภา ศรีนวล 



๔๖ 
 

สร้อยทอง 
๓. นางสาวแพรพลอย 
แย้มสรวล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

63 ทองแดง 32 1. นางสาวตะวัน  - 
  

1. นางพัทธ์ธิรา   
พุทธิมาโน 
  

2 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.
4-ม.6 

73.3 เงิน 37 1. นายณัฐวุฒิ  เนื่องโคตะ 
  

1. นายทศพล  โครพ 
  

3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3 

84.6 ทอง 33 1. เด็กหญิงรัตนา   ผานิล 
  

1. นางอุบลรัตน ์  
เหลืองรุ่งไพศาล 
  

4 คอมพิวเตอร ์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

70 เงิน 32 1. เด็กหญิงชวัลรตัน ์  
หมื่นอาจ 
2. เด็กหญิงดรณุ ี  
กาบแก้ว 
3. เด็กหญิงสุกญัญา   
สีส ารวจ 

1. นางจิรภา  ศรีนวล 
2. นางสาวนัสชนก   
เศรษฐศักดาศิร ิ
  

5 คอมพิวเตอร ์ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

68.8 ทองแดง 29 1. นางสาวจิรวรรณ   
สุขโต 
2. นางสาวประกาฟูา   
แสงใส 
3. นางสาวปลายนภา   
ค าโทน 

1. นางสาวนัสชนก   
เศรษฐศักดาศิร ิ
2. นางจิรภา  ศรีนวล 
  

6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.
4-ม.6 

90.4 ทอง 6 1. นายกฤษฎาพร  ปัตถะมา 
2. นายภูริภัทร  สร้อยทอง 
3. นางสาวแพรพลอย   
แย้มสรวล 

1. นางพิมพิมล   
ปีตวัฒนกุล 
2. นางจิรภา  ศรีนวล 
  

 

 

 
 



๔๘ 
 

การประกวดโครงการสร้างส านึกพลเมือง น าเสนอปัญหา “นักเรียนไม่ใส่ใจกฎจราจร” แก้ปัญหาโดยใช้นโยบาย 
“ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร” ณ โรงแรมบางกอกพาเลช กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

๑ “นักเรียนไม่ใส่ใจกฎจราจร” 
แก้ปัญหาโดยใช้นโยบาย “ขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร” 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

(รับโล่ พร้อม
เงินรางวัล 
๘,๐๐๐ 
บาท) 

๑. เด็กชายวิชญา น้อยอุดม 
๒. เด็กชายพฤฒิพงค์ เล้าเจริญ 
๓. เด็กชายศุภโชค สมรูป 
๔. เด็กชายอ าพล จันทร์เจริญ 
๕. เด็กชายอภิชาติ โพธิ์ด า 
๖. เด็กหญิงสุชาดา บุญชู 
๗. เด็กหญิงชลธิชา อิ่มเอิบ 
๘. เด็กหญิงรัตนา ผานิล 

๑. ครูจรูญ รุ่งเรือง 
๒. ครูอุบลรัตน์ เหลืองรุ่ง
ไพศาล 
๓. ครูนิรมล เอกกะทัน 

งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู
๑ การประกวดร้องเพลง

คุณธรรม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชนะเลิศอันดับ ๑ 
(ได้รับเงินรางวัล 

๕๐๐ บาท) 

๑. เด็กหญิงรัตนา ผานิล ๑. ครูนิรมล เอกกะทัน 
๒. ครูกมลชนก ลัดดากุลย์ 

๒ การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ชนะเลิศอันดับ ๑
(ได้รับเงินรางวัล 

๕๐๐ บาท) 

๑. นางสาวเมธาวดี 
ภาคภูมิ 

๑. ครูนิรมล เอกกะทัน 
๒. ครูกมลชนก ลัดดากุลย์ 

๓ ตอบปัญหาธรรมะศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ (ได้รับ
เงินรางวัล ๙๐๐ 

บาท) 

๑. เด็กชายปราชญ์ศักดา 
ศรีอารยะกุล 
๒. เด็กหญิงชวัลรัตน์ 
หมื่นอาจ 
๓. เด็กหญิงดรุณี กาบ
แก้ว 

๑. ครูนิรมล เอกกะทัน 
๒. ครูกมลชนก ลัดดากุลย์ 

๔ ตอบปัญหาธรรมะศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ (ได้รับ
เงินรางวัล ๙๐๐ 

บาท) 

๑. นางสาวสโรชา สมรูป 
๒. นางสาววรรณวิสา 
วงษ์พัฒน์ 
๓. นางสาวอรวรรณ 
ศิลประภาวาทย์ 

๑. ครูนิรมล เอกกะทัน 
๒. ครูกมลชนก ลัดดากุลย์ 
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