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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
ต าบลท่ามะกา   อ าเภอทา่มะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 
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ปีการศึกษา 

เอกสารล าดับที่ 1 / 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เรื่อง การให้ความเห็นชอบสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                                   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   
 ดังนั้นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

 
  ( นายจักรกฤษ  แย้มสรวล ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

วัน ๓๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

 



๑๕ 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
       (นายประทีป   หวานชิต) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
            31 มีนาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,937 คน มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู และ ครู
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆจ านวน 120 คน ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ. 2561 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในตาราง
สรุปผลได้ ดังนี้ 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 
ความสามารถในการคิดค านวณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้
ความเข้าใจด้านทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖ และมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๒) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นกิจกรรมส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจนท าให้
โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณตาม
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน และมีเวปไซต์ที่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษารวมถึงแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และยังมีการประมวลผลฝ่าย
งานต่าง ๆ ช่วยให้ผู้บริหารน าข้อมูลต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ โดยใช้ระบบการบริหารงาน
แบบ PDCA มีการบริหารงาน 5 แผนงาน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการ  ของชุมชน 
ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทาง วิชาชีพ และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง 
บวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที ่หลากหลาย  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  1) พัฒนาการจัดกระบวนการการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเกรด 3-4 
รวม โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ของผู้เรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
  2) มีการจัดโครงการโครงงานคุณธรรม ทั้งระบบอย่างจริงจรัง และจัดด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมให้เต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และเน้นการท าโครงงานคุณธรรม
ที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ เพ่ือลดภาระงานของผู้เรียน  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 1) น าสารสนเทศที่แสดงภาพรวมของการด าเนินงาน ความสัมพันธระหว่างองคกรและ
สิ่งแวดล้อม สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข มาใชเพ่ือประกอบการแก้ปัญหา และการตัดสินใจก าหนดกลยุทธ
ของสถานศึกษา และผูบริหารจะน าสารสนเทศที่ประมวลงานประจ าป มาใชจัดแผนงบประมาณ และก าหนด
แผนการด าเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  ส าหรับคณะครูจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

 2) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท ใช้ครูภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้  

2) พัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ 

3)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็ก
รักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม  
 1. พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรม One student One product (การ 
เรียนรู้ด้วยโครงงาน) อย่างเต็มรูปแบบ 
 2. จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ    
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ส่วนที่ 2   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 ที่อยู่: เลขที ่144   หมู่ที่ 4   ต าบลท่ามะกา    อ าเภอท่ามะกา     จังหวัดกาญจนบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 71120 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 โทรศัพท:์034-541044 โทรสาร : 034-542205  www.tmk.ac.th  
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 99 - 13 7 120 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 80 35 3 120 

 
 

 

 ต่ ากว่าปริญญา
ตรี, ๒ 

ปริญญาตรี, ๘๐ 

ปริญญาโท, ๓๕ 

 ปริญญาเอก, ๓ 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวชิา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา 1 - 
๒. คณิตศาสตร์ 15 19 
๓. วิทยาศาสตร์ 22 20 
๔. ภาษาไทย 10 18 
๕. ภาษาต่างประเทศ 16 20 
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 20 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 18 
๘. ศิลปะ 6 19 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 4 16 
๑๐. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 3 21 
๑๑. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) 4 21 
๑๒. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม) 3 21 
๑๓. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 7 19 

รวม 108 19 
 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม        คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

ชาย หญิง 

ม.1 10 149 218 367 37 
ม.2 10 163 214 377 38 
ม.3  10 145 193 388 34 
รวม 30 457 625 1082 36 
ม.4 8 92 178 270 34 
ม.5 9 81 209 290 32 
ม.6 10 118 177 295 30 
รวม 27 291 564 855 32 

รวมทั้งหมด 57 748 1189 1937 34 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชัน้ 

รายวิชา 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 54.20 45.51 62.37 62.43 93.42 84.82 51.78 84.60 
ม.2 47.74 35.26 65.59 57.33 69.60 60.59 44.91 73.51 
ม.3 38.58 30.94 53.83 76.04 87.58 64.00 42.68 81.96 
ม.4 41.72 51.41 63.46 63.71 82.76 84.21 30.75 81.19 
ม.5 55.05 43.07 65.46 62.05 86.90 86.73 51.27 70.36 
ม.6 44.25 40.49 64.55 65.58 93.13 84.79 54.19 80.61 

ร้อยละ 47.11 41.49 63.03 63.76 83.93 75.45 46.43 78.79 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔๗.๑๑ 

๔๑.๔๙ 

๖๓.๐๓ 

๖๓.๗๖ 

๘๓.๙๓ 

๗๕.๔๕ 

๔๖.๔๓ 

๗๘.๗๙ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ 
ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 
การงานฯ 

ร้อยละ 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 367 0 10 251 106 357 97.28 
ม.2 377 2 28 214 133 347 92.04 
ม.3 388 0 52 258 28 286 84.62 
ม.4 270 1 13 151 105 256 94.81 
ม.5 290 0 10 172 108 280 96.55 
ม.6 295 1 1 137 156 293 99.32 

รวม 1937 4 114 1183 636 1819 93.91 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๒๘
.๘

๘ ๓๕
.๒

๘ 

๘.
๒๘

 

๓๘
.๘

๙ 

๓๗
.๒

๔ 

๕๒
.๘

๘ 

๖๘
.๓

๙ 

๕๖
.๗

๖ 

๗๖
.๓

๓ 

๕๕
.๙

๓ 

๕๙
.๓

๑ 

๔๖
.๔

๔ 

๒.
๗๒

 

๗.
๔๓

 ๑๕
.๓

๘ 

๔.
๘๑

 

๓.
๔๕

 

๐.
๓๔

 

๐.
๐๐

 

๐.
๕๓

 

๐.
๐๐

 

๐.
๓๗

 

๐.
๐๐

 

๐.
๓๔

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 367 0 2 249 116 365 99.46 
ม.2 377 0 6 194 177 371 98.41 
ม.3 338 0 13 260 65 325 96.15 
ม.4 270 1 0 130 139 269 99.63 
ม.5 290 0 6 133 151 284 97.93 
ม.6 295 0 3 112 180 292 98.98 

รวม 1937 1 30 1078 828 1906 98.40 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๓๑
.๖

๑ 

๔๖
.๙

๕ 

๑๙
.๒

๓ 

๕๑
.๔

๘ 

๕๒
.๐

๗ ๖๑
.๐

๒ ๖๗
.๘

๕ 

๕๑
.๔

๖ 

๗๖
.๙

๒ 

๔๘
.๑

๕ 

๔๕
.๘

๖ 

๓๗
.๙

๗ 

๐.
๕๔

 

๑.
๕๙

 

๓.
๘๕

 

๐.
๐๐

 

๒.
๐๗

 

๑.
๐๒

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๓๗

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2561  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 27 264 47 338 100.00 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 151 145 42 338 100.00 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 110 184 44 338 100.00 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

0 31 262 45 338 100.00 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

0 27 273 38 338 100.00 

รวม 0 29 260 49 338 100.00 

 

 
 

 

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 

๑๓
.๙

๑ 

๑๒
.๔

๓ 

๑๓
.๐

๒ 

๑๓
.๓

๑ 

๑๑
.๒

๔ 

๗๘
.๑

๑ 

๔๒
.๙

๐ ๕๔
.๔

๔ 

๗๗
.๕

๑ 

๘๐
.๗

๗ 

๗.
๙๙

 

๔๔
.๖

๗ 

๓๒
.๕

๔ 

๙.
๑๗

 

๗.
๙๙

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 2 144 149 295 100.00 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 19 203 73 295 100.00 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 17 124 154 295 100.00 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

0 7 126 162 295 100.00 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

0 4 128 163 295 100.00 

รวม 0 2 122 171 295 100.00 

 

 
 
 

 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 

๕๐
.๕

๑ 

๒๔
.๗

๕ 

๕๒
.๒

๐ 

๕๔
.๙

๒ 

๕๕
.๒

๕ 

๔๘
.๘

๑ 

๖๘
.๘

๑ 

๔๒
.๐

๓ 

๔๒
.๗

๑ 

๔๓
.๓

๙ 

๐.
๖๘

 

๖.
๔๔

 

๕.
๗๖

 

๒.
๓๗

 

๑.
๓๖

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

๐.
๐๐

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.09 55.04 54.42 
คณิตศาสตร ์ 28.22 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 34.93 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 27.96 29.10 29.45 

 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 – 
2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 45.90 54.09 8.19 
คณิตศาสตร ์ 25.66 28.22 2.56 
วิทยาศาสตร์ 32.21 34.93 2.72 
ภาษาอังกฤษ 29.22 27.96 -1.26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖
 

๒๙
 

๒๖
 ๓๒

 

๕๔
 

๒๘
 

๒๘
 ๓๕

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะ
แน

นฌ
ลี่ย

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

 ปี 2560  ปี 2561 
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     3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.13 48.16 47.31 
สังคมศึกษา 36.22 35.48 35.16 
ภาษาอังกฤษ 28.67 31.15 31.41 
คณิตศาสตร ์ 28.78 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 30.16 30.75 30.51 

 
 4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 – 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 47.83 46.13 -1.7 
สังคมศึกษา 33.78 36.22 +2.44 
ภาษาอังกฤษ 25.97 28.67 +2.7 
คณิตศาสตร ์ 22.52 28.78 +6.26 
วิทยาศาสตร์ 28.49 30.16 +1.67 
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วิชา 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๑. วิสัยทัศน์  (Vision) 
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้น าทางวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงสู่สากล 

๒. พันธกิจ (Mission) 
๑) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 

๓. เป้าประสงค์ 
๑) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒) ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓) ผู้เรียนมีจิตส านึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔) ผู้เรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
๕) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 

๔. นโยบายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
      ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ รักประชาธิปไตย   ใฝ่รู้   

ใฝ่เรียน  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  ศึกษาต่อ  มีงานท า  มีความภูมิใจในสถาบันด าเนิน 
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๒) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน 
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ๓) ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัย  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และห่างไกลยาเสพติด 
      ๔) เชิดชูความดีของนักเรียน  คร ู ชุมชนที่ดีต่อโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิผลและ 

บังเกิดประสิทธิภาพ 
      ๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรโรงเรียน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๖) มุ่งเน้นการร่วมคิดร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  ระหว่างบุคลากรของโรงเรียน  ชุมชนและ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสร้างศรัทธาต่อชุมชนร่วมมือจัดกิจกรรม 
ของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๗) เพ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างนักคิด นักปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีช่วยการบริหาร 
 
5. อัตลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม                  คนดีศรีท่ามะกา  (SMART) 
6. อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม    เชิดชูคุณธรรม 
7. เอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม             คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม 
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8. 

ตารางก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ปี 2561 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับดี 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ด ี
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด ี
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
    ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ด ี
๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ด ี
๒.๒ มรีะบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด ี

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ด ี

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ด ี
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ด ี
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9.งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
๑. แผนงานบริหารงานวิชาการ 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- งานแนะแนวทางการศึกษา 
- งานห้องสมุด 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โครงการโรงเรียนในศตวรรษท่ี21 
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
- งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
- โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
๒.แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานบริหารการเงินและบัญชี 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานธุรการ 
- การจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 
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- งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ 
๓.แผนงานบริหารงานบุคคล 
- งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานจัดจ้างครูและบุคลากร 
- งานส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
- งานเวรยาม 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- งานยานพาหนะ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานส่งเสริมอนามัย 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 
- งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานสหกรณ ์
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 
๕.แผนงานกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
- งานผู้ปกครองเครือข่าย 
- งานส่งเสริมวินัยจราจร 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
- งานหัวหน้าระดับชั้น 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานกิจกรรมวันส าคัญ 
- งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 ส่วนที่ 4 
          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

 
ระดับคุณภาพ : ดี  
๑.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ในการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร นั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - การสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 - การสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 - การสอนแบบสาธิต/การทดลอง 
 - การสอนแบบอภิปราย 
 - การสอนโดยใช้เกม/เพลงประกอบ 
 - การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
 - การสอนโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - การสอนโดยการใช้ค าถาม/ถาม-ตอบ 
 - การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นฐาน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - แบบฝึกหัด/ แบบฝึกทักษะ/ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ บัตรภาพ/ บัตรค าศัพท์/ ใบความรู้/ ใบงาน 
 - สื่อมัลติมีเดีย เช่น Video Power Point Youtube Social Media Kahoot 

ในการพัฒนาด้านการคิดค านวณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิด
แก้ปัญหา ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขได้ ตัวอย่างนวัตกรรมที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ชุดแบบฝึกทักษะการคิดค านวณเรื่อง
ล าดับและอนุกรมโดยยึดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบคือ ๑ ความต่อเนื่อง ๒ 
การจัดช่วงล าดับ ๓ การบูรณาการ  ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอสมการของนักเรียนชั้น ม. ๓ 
โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของวิลสันและคณะซึ่งสนับสนุนแนวคิดของโพลย่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
สถิติของนักเรียนชั้น ม. ๓ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ 5STEPs 



๑๗ 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาสถิติโดยการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ของโบย่าของนักเรียนชั้น ม. ๓ 

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ ม. 1 โดยใช้เกมในการจัดการ
เรียนรู้และ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นโดยยึดวิธีการสอนแบบอภิปราย เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ือฝึกทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน โดยมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางภาษาไทย โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็น โครงการอ่านและเขียนของนักเรียนฯ 

นักเรียนร้อยละ ๕๐-๕๔  ขึ้นไป มีการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณในแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง ๒ 
ภาคเรียน โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิแท่งที่แสดงต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

๗๔.๘๒ ๗๕.๓๗ 

๖๔.๓๙ 

๘๐.๐๘ 
๘๔.๑๗ ๘๓.๖๔ 

ร้อ
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ะ 



๑๘ 
 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึน้ไป ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 
จุดเด่น 

 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมนีวัตกรรมทีห่ลากหลายในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกระดับชั้น ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีวิต อีกทั้งผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถ
สืบค้นและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมยังไมส่อดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน  
๒. กิจกรรมเน้นฝึกความสามารถในการคิดค านวณเพียงอย่างเดียวไม่มีการส่งเสริมให้น าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืน 
๓. นักเรียนกลุ่มอ่อนควรได้รับสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
๔. นักเรียนควรมีความรู้ด้านค าศัพท์พ้ืนฐานให้มากข้ึนเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะพัฒนาและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับ
โรงเรียนและในระดับชาติให้สูงขึ้น โดยด าเนินการการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง ส่งเสริมการอ่านคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทบทวนความรู้อย่างเข้มข้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์    
O – NET  
 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

๘๕.๓๘ 
๗๙.๓๘ 

๘๔.๒๙ ๘๕.๑๔ 
๘๙.๖๐ ๘๗.๕๒ 
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๑๙ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒. มีการฝึกความสามารถในการคิดค านวณอย่างต่อเนื่องและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
๓. การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ให้

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
          ๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง   
          ๕. กิจกรรมรักการอ่าน 

๖. ควรจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหา สาระ ที่นักเรียนสนใจที่จะเรียน รวมถึงร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  
๗. ครูควรเป็นผู้เติมเต็มความรู้ เป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 
๘. ครูควรสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา และ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 
๑.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีดังนี ้
บทบาทสมมติ (Role play) ,Reading Jigsaw,การเล่านิทาน,การพูดสุนทรพจน์ การโต้วาท ีบันทึกรักการอ่าน 
ใบงานต่างๆ การสัมภาษณ์ การเขียน-ตอบจดหมาย หรือ e-mail การเขียนโต้ตอบทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็น
ต้น  
 
ผลการด าเนินงาน 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารของนักเรียน โดย
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระดับดีเลิศ  จึงส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรรมต่างๆได้รับ
รางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ระดับภาค, และจากการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้เป็นจ านวนมาก 

 
จุดเด่น 

๑. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองตามความถนัด ความสนใจด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ของนักเรียน 
๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน  
มีการบูรณาการ การเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยมอบหมาย งาน ภาระงาน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารของนักเรียนอยู่เสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 



๒๐ 
 

 ๑. นักเรียนยังไม่ได้ใช้ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนา ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารของนักเรียน 
 ๒. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
นักเรียน 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ และ
ทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของนักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒. มีการประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เก่ียวข้องและด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ และทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
นักเรียน 
 ๓. มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ ร่วมกัน น าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ซ่ึง
พบว่า บางงานมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุง 
 ๔. คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ ในส่วนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ ได้เสนอฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการต่อไป และน าผลสรุปจากการด าเนินงานไป
จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ และทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารของนักเรียน 

 
๑.๓) โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สนับสนุนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณของนักเรียน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดค านวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมติวเพ่ิม
ศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัด
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการฝึกฝนทักษะทาง
คณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก กิจกรรมค่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมการผลิตสื่อ/ นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ  
 - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรชาวต่างชาติ 
 - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการทางภาษา/ ห้องศูนย์วิชา/ ห้อง ICT/  
 ห้อง SEAR  
 - กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ  
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 



๒๑ 
 
 - กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖ (ภาษาอังกฤษ) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการค านวณ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยในภาคเรียนที่ ๑ พบว่า นักเรียนร้อยละ 
๗๗.๒๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป และ
ในภาคเรียนที่ ๒ พบว่า นักเรียนร้อยละ ๘๕.๓๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 

จุดเด่น 
๑. โครงการและกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมีความหลากหลาย

กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการคิดค านวณ
ใหม่ๆ ได้ฝึกน าความรู้และทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน 

๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีขึ้นกล้าแสดงออก กล้าสนทนา ใช้ภาษาในการสื่อสารมาก 
ขึ้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ได้ดีและมีความหลากหลายมากข้ึน 

๓. การจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ด าเนิน 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้
มีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก ่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖ (ภาษาอังกฤษ) 

๔. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้นและน าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง 

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน เขียน และการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
และการสอนซ่อมเสริม ท าให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ิมมาก
ขึ้น 

  
จุดที่ควรพัฒนา 
ในบางกิจกรรมมีเนื้อหาที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นจ านวนมาก แต่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินการจ ากัด ควรจัดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อเอื้ออวยให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน
ในการรวมกิจกรรม 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับความแตกต่างข 
ผู้เรียน 

๒. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทางด้านภาษาเพ่ือน าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 ๓. โรงเรียนควรสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณด้านสื่ออุปกรณ์ ในการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ืออ านวย 

สะดวกให้ครูใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยในห้องเรียน 



๒๒ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ครูผู้สอนได้ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิแท่งท่ีแสดงต่อไปนี้ 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ชั้นมัธยมศึกษา 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 



๒๓ 
 

 
จุดเด่น 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้ เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนซึ่งครูจะต้องด าเนินจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป นักเรียนมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และควรเพิ่มเติมการทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง ให้กับผู้เรียน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถกับความสนใจและความถนัดเของ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญห 

๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคิดวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒.๒) โครงการทีส่นันสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (การจัดเวทีน าเสนอผลงาน IS) โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าย GSP ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายอาสาพัฒนา Interract โครงการ
ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีบหน่วยงานภายนอก 
โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานวันภาษาไทย งานวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ 
กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฯลฯ 

 ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยในภาพรวม  พบว่า ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๗๑  

จุดเด่น 
โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีความหลากหลายกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ เอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 



๒๔ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการที่ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดสรรงบประมาณ

ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๓.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

จัดรูปแบบการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM) / รูปแบบการสอนแบบ Active learning / รูปแบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning)  
 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ด าเนินการ มีผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ จัดท าโครงงานคุณธรรม (บ้านคนดี) มีการด าเนินกิจกรรม
ธรรมศึกษา กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมส่งเสริมการออม กลุ่มสาระศิลปะจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)หลักสูตร
ทวิศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
 
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้นและน าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง 

 
จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรพัฒนาความสามารถในกาคิดวิเคราะห์และการคิดวารณญาณ จัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในรูปแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการออกแบบนวัตกรรมที่ท้าทายต่อความคิดของ

ผู้เรียน 
 



๒๕ 
 
 
๔.๒) โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ,โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
 
ผลการด าเนินงาน 
โครงงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว  

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง  
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิ  
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
๑๐. ผู้เรียนร้อยละ ๘๖ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
๑๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ มีผลการคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
๑๒. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
๑๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๑๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ มีการท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๑๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๑๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
๑๗. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๑๘. ครูร้อยละ ๙๗ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
๑๙. ครูร้อยละ ๙๔ ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา  
๒๐. ครูร้อยละ ๙๓ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
๒๑. ครูร้อยละ ๑๐๐มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย  
๒๒.  ครูร้อยละ ๑๐๐ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
๒๓. ครูร้อยละ ๙๗ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน

การปรับการสอน  
๒๔ ครูร้อยละ ๙๖ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  



๒๖ 
 

๒๕. ครูร้อยละ ๙๕จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

จุดเด่น 
 มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนะและเจตคติท่ีมุ่งพัฒนาสู่ความ
เป็นนวัตกรรม (Innovator) 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ สร้างความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๔.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกรบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ กระบวนการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการสอนในรูปแบบโครงงาน การลงมือ
ปฏิบัติ การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วม ผนวกกับกระบวนการในการค้นคว้าอย่างอิสระ 
(IS : Independent Study) เช่น การใส่แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพ่ือ ใช้ส าหรับอ้างอิงข้อมูล ตลอดจนครูผู้สอน ใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล มีการวัดผลและประเมินผล
แบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

โรงเรียนมีกระบวนการการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสม และเอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบการศึกษาต่อ/การ
ฝึกงานสร้างอาชีพ โดยมีการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ท าการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสะท้อนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม หลากหลาย และทันสมัยดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถท างานตามชุดค าสั่ง (KidBright) โดยผู้เรียนสามารถ
สร้างชุดค าสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งมาวาง



๒๗ 
 
ต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดค าสั่งผิด โดยพัฒนาเป็นโครงงาน เช่น รดน้ า
ต้นไม้ตามระดับความชื้นที่ก าหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมแบบ Block ด้วยเกม Minecraft โดย Microsoft, 
DIPA และมหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ยังมีการใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยการใช้เวลาในการอภิปรายปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี และกา ร
สื่อสาร จัดโครงการที่มีกระบวนการ PLC และ สะเต็มศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาทักษะ/ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด มีการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ น าผลงานปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และร่วมกันด าเนินงานแก้ไขใน
ส่วนที่มีปัญหาและเสนอปัญหาต่อฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ 

- แข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฎกาญจนบุรี 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ซู่โม่(Sumo bot)  ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๕ 
- กิจกรรมทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest) ผล

การแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-๓ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-๓ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ เหรียญเงิน รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การสร้าง Motion Infographic ม.๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-๓ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ 
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นอกจากนี้กิจกรรมข้างต้นที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อได้รับ
การประเมินแล้ว ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากผลการเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๔.๖๓ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๗.๓๖ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๕.00  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๗.๗๕  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๖๗.๑๓ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๗๗.๑๓ 
 

จุดเด่น 
๑.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับชั้น ทุกคน

มากกว่าระดับปรับปรุง 
๒.  นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูงกว่า ผู้เรียน

สามารถแสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเวทีต่างๆ ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ 
โดยสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางความคิด ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
อย่างมีวิจารณญาณในการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้ทั้งกระบวนการการท างานเดี่ยว และกลุ่ม 

๓.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง หลากหลาย และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน
การสืบค้นข้อมูล การจัดท ารายงาน ด้วยการบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานแล้ว แต่ยัง
ต้องเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการน าเสนอผลงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมด้านการแบ่งเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
 ๒.  ควรมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้แก่ผู้ปกครอง/ชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลกับทาง
โรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความส าคัญ ภาคภูมิใจในโรงเรียน และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน อย่างเหมาะสม 
 ๓.  ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการปรับตัวรองรับต่อการขยายตัวของความต้องการใน
ระดับผู้ใช้งานตลอดจนถึงผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เหมาะสม ยืดหยุ่น ใช้งานได้จริง ใน
ทุกด้าน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการป้องกันเมื่อมีการขยายตัวของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้
วิจารณญาณ วิเคราะห์ กระบวนการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก



๒๙ 
 
ผู้ใช้งาน เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ในอนาคต ต้องมีการพัฒนาให้มีการด าเนินงาน
ตามงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 - ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 - ด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการ
ค านวณ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔,๕ 
 - ด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาการเขียนโค้ดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เพ่ือการสื่อสาร 
 - ด าเนินการกิจกรรมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการประกวด/ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน ทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๔.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการด าเนินการให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการ
ใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ กระบวนการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ใช้งาน เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ในอนาคต ผู้เกี่ยวข้องจะต้องท าการออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม สามารถวัด ประเมินผล ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน/ตรวจสอบย้อนกลับ มีผลงานหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ ผ่านกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานด้วยกิจกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถ
ท างานตามชุดค าสั่ง (KidBright) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดค าสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บน
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่อง
การพิมพ์ชุดค าสั่งผิด โดยมีภาระงานเป็นโครงงาน เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมแบบ Block ด้วยเกม Minecraft โดย Microsoft, DIPA 
และมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เรียนเล่นเกมผ่านการฝึกเขียนโปรแกรม และพิชิตภาระกิจต่างๆ 
ผลการด าเนินงาน 

๑) การจัดกิจกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถท างานตามชุดค าสั่ง (KidBright) โดยผู้เรียนสามารถ
สร้างชุดค าสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งมาวาง
ต่อกัน (Drag and Drop) ท าให้ผู้เรียนสามารถท าการเขียนโปรแกรมตามล าดับขั้นตอนได้อย่างง่าย รวมถึง
สร้างหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน น าไปสู่ความส าเร็จ
หลายประการเช่น  

- แข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฎกาญจนบุรี 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ซู่โม่(Sumo bot)  ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๕ 
- กิจกรรมทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest) ผล

การแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-( เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมแบบ Block ด้วย Minecraft โดย Microsoft, 
DIPA และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบูรณาการลงในวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการ



๓๐ 
 
ค านวณ) ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการโค้ดดิ้ง ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Block และได้รับผลส าเร็จ คือ 
ครูผู้สอนได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม การพัฒนาการเขียนโปรแกรม โค้ดดิ้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ
สะท้อนความส าเร็จด้วยรางวัลดังนี้ 

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-๓ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-๓ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ เหรียญเงิน รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การสร้าง Motion Infographic ม.๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ 
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-๓ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

 - ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการเขียนโปรแกรม Coding ด้วยเกม Minecraft 
จุดเด่น 
 มีผลงานรางวัลจากการขยายผลสะท้อนผลการด าเนินงานได้เป็นที่ประจักษ์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาวิธีการในการรองรับผลที่เกิดจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รอบด้านมากกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการเท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบของการน าเสนอผลงาน โดยมีการวัดการประเมินผลที่มีมาตรฐานและ
หลากหลาย 
 
แผนเพื่อพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมการแสดงผลงานผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ 
 
๔.๓) โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่  

๑. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   
๓. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
๔. โครงการอบรมหุ่นยนต์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ   
๕. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

 
ผลการด าเนินงาน 
- โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ 
  ตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  



๓๑ 
 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

๒. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ ๙๐ ของจ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

๓. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ พึงพอใจในการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจทุกชั้นปี 
๕. สนับสนุนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๑๐๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๖. มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยได้รับ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
- โครงการพัฒนาการเรียนรูภ้าษาดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพ้ืนฐานความรู้เพ่ิมมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้า
เรียน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่น าเสนอผลงานโครงงานแข่งขันกิจกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ทั้งในโรงเรียน,มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น   
-โครงการอบรมหุ่นยนต์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ   

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วมอบรมมีพ้ืนฐานความรู้เพ่ิมมากข้ึนและมีความพร้อมในการเข้า
เรียน 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านการบังคับโดรน
พ้ืนฐาน 
 
จุดเด่น 
 มีความสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนา/ปรับปรุง วิธีการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของโครงการต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการในการน าไปใช้ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ประชุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถอดบทเรียน
จากการด าเนินการในครั้งก่อนหน้า จากนั้นตั้งเป้าหมาย แนวทางการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งต่อไป 



๓๒ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๕.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีรูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ได้มีการ
ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project-based Learning, การจัดการเรียนรู้แบบการใช้
ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning, การจัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ Active Learning, การ
จัดการเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้ Inquiry based Learning เป็นต้น และส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เช่น สื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต, โปรแกรมส าเร็จรูป, สื่อ 
Interactive และสื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่ง
รับผิดชอบโดยคณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามปฏิทินวิชาการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเพ่ิม
ศักยภาพทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ งานส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้  

๓. กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล ได้แก่ กิจกรรมแก้ปัญหาและ
ด าเนินการช่วยเหลือ นักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา งานสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมให้นักเรียนที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้น าผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะต่างๆไปใช้ในการด าเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จ านวน ๑,๙๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ 

 
จุดเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม      

ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  งานวิชาการโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคมมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการคิดสามารถวางแผนการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   



๓๓ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑) สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท ากิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มากข้ึนและต่อเนื่อง  

 
๕.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  

๒. โรงเรียนมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษา  

๓. โรงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

๔.   โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการการติดตามโครงการ  

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ 
 ภาษาไทย   ร้อยละ ๔๓.๘๐  

คณิตศาสตร์   ร้อยละ ๓๖.๒๓ 
 วิทยาศาสตร์   ร้อยละ ๕๒.๑๑  

ภาษาอังกฤษ   ร้อยละ ๔๗.๖๖ 
 สังคมศึกษา   ร้อยละ ๕๔.๖๑  

สุขศึกษาและพลศึกษา  ร้อยละ ๗๘.๖๐ 
 ศิลปะ    ร้อยละ ๗๘.๖๐  

การงานอาชีพ   ร้อยละ ๘๖.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชา

พ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป ผลต่างของค่าร้อยละ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๓๕.๔๒ ๔๓.๘๐ ๘.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๕๗ ๓๖.๒๓ ๖.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙.๖๒ ๕๒.๑๑ ๒.๔๙ 
ภาษาอังกฤษ ๔๒.๖๕ ๔๗.๖๖ ๕.๐๑ 
สังคมศึกษา ๕๑.๑๕ ๕๔.๖๑ ๓.๔๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๗.๑๒ ๗๘.๖๐ ๑.๔๘ 
ศิลปะ ๗๗.๕๙ ๗๘.๖๐ ๑.๐๑ 
การงานอาชีพ ๘๕.๙๙ ๘๖.๕๑ ๐.๕๒ 

ร้อยละของผู้เรียนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ๓.๖๒๖๒๕ 
จุดเด่น 

 จุดเด่นของภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๑)  ฝ่ายวิชาการสนับสนุนกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
โอเน็ตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 -จัดให้มีการทดสอบ Pre O-NET ในรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน ในภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 -การก าหนดคาบเรียนในภาคเรียนที่ ๒ เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 -จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต  จ านวน ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ก่อนการสอบโอเน็ต 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าและด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท ากิจกรรมที่สนับสนุนให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้นและต่อเนื่อง  
๒. ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

โอเน็ตดีเด่น เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่นักเรียน 
 
 
 



๓๕ 
 
๕.๓) โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดท าโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
จ านวน ๑๓ โครงการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น  
- โครงการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ 
- โครงการส่งเสริมทักษะการคิดค านวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบO-NET 
- โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม. ๑ และ ม. ๔ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาสื่อเด็กพิการเรียนร่วม 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐาน
เดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อย
ละ ๕.๓๖ 

ตารางแสดงจ านวนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
และ ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPA) ตั้งแต่ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPA) ตั้งแต่ ๓ ขึ้น
ไป 

ม.๑ ๓๘๓ ๑๒๗ ๓๖๖ ๑๘๙ 
ม.๒ ๓๓๗ ๑๑๖ ๓๗๕ ๑๓๕ 
ม.๓ ๓๒๙ ๑๑๐ ๓๓๗ ๑๒๓ 
ม.๔ ๒๙๙ ๑๐๙ ๒๖๙ ๑๐๑ 
ม.๕ ๒๙๙ ๑๐๔ ๒๙๐ ๑๑๕ 
ม.๖ ๓๐๗ ๑๑๒ ๒๙๕ ๑๑๑ 
รวม ๑,๙๕๔ ๖๗๘ ๑,๙๓๒ ๗๗๔ 

ร้อยละ  ๓๔.๗๐  ๔๐.๐๖ 
ผลต่างของค่าร้อยละของผู้เรียน +๕.๓๖ 

 



๓๖ 
 

 
จุดเด่น 
จุดเด่นของโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  มีการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการที่ส่งเสริม

ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, โครงการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบO-NET และโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. การด าเนินโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรยึดหลักการ
ปฏิบัติตามแนวทางของกระบวนการ P D C A  

๓.  โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับ
ความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น งานแนะแนว, สหวิทยาเขตท่ามะกา, 
สถาบันสอนภาษาและกวดวิชาที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑)   โรงเรียนก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตร ในแผนการปฏิบัติการประจ าปี แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

๒)  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

๓)  ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการโครงการต่างๆ  
๔)  คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกันแก้ปัญหา และน าผลสรุปจากการด าเนินงานไปจัดท าแผนงาน/ 

โครงการ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

๔๓.๘๐ 

๓๖.๒๓ 

๕๒.๑๑ 

๔๗.๖๖ 

๕๔.๖๑ 

๗๘.๖๐ 

๗๘.๖๐ 

๘๖.๕๑ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

รอ้ยละ 

กล
ุ่มว

ิชา
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามกลุ่มวิชา 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ 

รอ้
ย
ล
ะ 

กลุม่วชิา 

เปรียบเทียบค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพืน้ฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

๓๖๖ ๓๗๕ ๓๓๗ ๒๖๙ ๒๙๐ ๒๙๕ 

๑๘๙ ๑๓๕ ๑๒๓ 
๑๐๑ ๑๑๕ ๑๑๑ 
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ระดับชั้น 

จ านวนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561  
เปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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ระดับชั้น 

จ านวนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 และ 2561  
จ าแนกตามระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 



๓๘ 
 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพงาน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๖.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนันสนุนให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การปฏิบัติงานจริง ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมโครงงาน โดยใช้
วิทยากรท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ เช่น วิดีทัศน์ บอร์ดความรู้ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ และมีการจัดท าโครงการแนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
เช่น การส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการการณ์วิชาชีพพยาบาลกับทางโรงพยาบาลมะการักษ์ช่วงปิดเทอม หรือ
การหล่ออิฐบล็อก หล่อโรงปูนของกลุ่มสาระการอาชีพ (อุตสาหกรรม)   มีกิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพทาง  
คหกรรม กิจกรรมการท าปุ๋ยมูลไส้เดือน  กิจกรรมจ าหน่ายดินผสมพร้อมปลูก กิจกรรมปลูกและจ าหน่ายผัก
ปลอดสารพิษ 
 
ผลการด าเนิน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
จุดเด่น 

ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
พ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในการ
เลือกประกอบอาชีพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน โดยน าสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และมีการพานักเรียนไปพบกับประสบการณ์จริงในการฝึกอาชีพให้มากยิ่งขึ้น ฝึกทักษะการท างานให้
มากขึ้น ให้ได้ปฏิบัติงานกับผู้มีความรู้เฉพาะด้านและใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ควรจัดโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบครัน  
 
๖.๒) โครงการทีส่นันสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร คหกรรม ช่าง
อุตสาหกรรม) 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ 



๓๙ 
 

 
ผลการด าเนิน 
 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางเจตคติต่อการท างานในด้านอาชีพ กลุ่มสาระฯ มีแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ มีทักษะในการงานอาชีพ 
จุดเด่น 
 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะอาชีพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านอาชีพมากยิ่งขึ้น 
  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนันสนุนให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม โดยน าข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนองาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  และความต้องการของชุมชน  
 ขออนุมัติงบประมาณและขออนุญาตด าเนินงานตามแผนงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้ง
คณะท างาน ประชุมชี้แจงมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ครูจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยมีการ
ด าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โครงการวิถีธรรมวิถีไทย  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนา
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น และงานจัดการเรียนการสอน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  โดยฝ่ายบริหาร
จะมีการนิเทศติดตามงานเป็นระยะ และให้ค าแนะน าพร้อมก าลังใจ เพ่ือให้งาน/โครงการ/กิจกรรม ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์แก่คือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และที่ส าคัญคือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 



๔๐ 
 
 คณะกรรมการน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส าเร็จลุล่วง ปัญหาและ
อุปสรรคบางประการที่เกิดขึ้น ถ้าแก้ไขได้คณะกรรมการด าเนินงานก็จะช่วยกันปรับแก้ แต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย 
ก็จะเป็นข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนิน 
 โรงเรียนได้จัดท ากิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ได้แก่ โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี/ยุวกาชาด , โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ, 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์, โครงการวิถีธรรมวิถีไทย ได้แก่ กิจกรรมการ
ประกวดมารยาท กิจกรรมธรรมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการออม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมโครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน,  โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ได้แก่ กิจกรรมตอบ
ปัญหากฎหมาย  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์  เป็นต้น   
 จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ดีขึ้น 
 นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 โครงการโครงงานคุณธรรม (บ้านคนดี)  กิจกรรมธรรมศึกษา  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  กิจกรรม
ส่งเสริมการออม ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียน คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมโครงการโครงงานคุณธรรม 
และกิจกรรมธรรมศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 มีการจัดโครงการโครงงานคุณธรรม ทั้งระบบอย่างจริงจรัง และจัดด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมให้เต็ม
รูปแบบ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และเน้นการท าโครงงานคุณธรรมที่บูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระฯ เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการและกิจกรรมให้มากข้ึนเพ่ือให้ 
การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการก็มีการเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
 
๑.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑. การจัดการเรียนการสอน 



๔๑ 
 

 - กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 
 - กิจกรรมไม้ดอกเพ่ือการค้า 
 - กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม 
 - กิจกรรมจัดตารางเรียน / นิเทศการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
๒. โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 - ส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔  
 - ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.ต้น และ ม.
ปลาย 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
 - กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีรักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 - กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมโดรน 
๔. โครงการพัฒนาสื่อเด็กพิการเรียนร่วม 
๕. โครงการการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 - กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและดูงานนอกสถานที่ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
เป็นภาษาราชการ 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การงานอาชีพ 
๖. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมวันส าคัญของลูกเสือ ชั้น ม.๑ – ม.๓  
 - กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด 
 - กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด 
 - กิจกรรมชุมนุม 
 - กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาไทยให้เป็นครูมืออาชีพ 
 - กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนภาษา 
 
ผลการด าเนิน 
 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง ปี ๒๕๖๐ มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล และการเรียนรู้น าไปสู่ศตรวรรษที่ ๒๑ เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วม การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การเข้า
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ค่าย การศึกษาดูงาน การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศการงานอาชีพและการมีงาน
ท า 
จุดเด่น 
 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดภาระงานของนักเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้
มากขึ้น เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีสื่อและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ มีก าลังใจ
ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 

 
๑.๓) โครงการทีส่นันสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน  

 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 - นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๒. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 - กิจกรรมค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่น 
๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
 - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
 - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
 - กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา INTERACT 
๕. โครงการวิถีธรรมวิถีไทย 
 - กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
 - กิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา 
 - กิจกรรมส่งเสริมการออม 
 - กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 - กิจกรรมงานอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
 - กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน 
๗. โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน 
๘. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  



๔๓ 
 

 - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.๑ 
๙. โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 
๑๐. โครงการพัฒนากระบวนการคิดและตัดสินใจกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ที่สนับสนุนให้

นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
จุดเด่น 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมจัดท าโครงการ /
กิจกรรม ที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  เช่น โครงการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมงานอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่สามารถมองเห็นผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน
ได้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาต่อไป  
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการและกิจกรรมให้มากขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการก็มีการเพ่ิมขึ้นตาม
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม โดยน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนองาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  และความต้องการของชุมชน  



๔๔ 
 
 ขออนุมัติงบประมาณและขออนุญาตด าเนินงานตามแผนงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้ง
คณะท างาน ประชุมชี้แจงมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ผลการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามที่สถานศึกษา

ก าหนด   โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมโดยเฉพาะโครงการวิถีธรรมวิถีไทย   
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดโครงการวิถีธรรมวิถีไทย ที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยทั้งระบบอย่าง

จริงจัง  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ควรมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๒.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติและศาสนา 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์สังคมศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย  
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา   
- กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม   
- กิจกรรมศาสตร์พระราชา   
- กิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย(วันสุนทรภู่)และวันภาษาไทยแห่งชาติ   
- กิจกรรมวรรณคดีสัญจร   
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย+วาทศิลป์สัมพันธ์  
- กิจกรรมค่ายศึกษาศาสตร์พระราชา 
ผลการด าเนิน 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
จุดเด่น 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นกิจกรรมส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจนท าให้
โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณตาม
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙ 



๔๕ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย และควรน าไป

สอดแทรกบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
โรงเรียนควรน าคณะครูและนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยของชุมชน 

ในท้องถิ่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓) โครงการทีส่นับสนุนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

กระบวนการพัฒนาใช้ระบบ PDCA  โดยมีการประชุม  วางแผน   การท างานตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์  
พันธกิจและนโยบายของโรงเรียน  ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  อาทิเช่น  โครงการวิถีไทย  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการค่ายคุณธรรม ม.๑ , ม.๔ 
โครงการบ้านคนดี  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการประเมินผลในทุก
โครงการและน าผลมาพัฒนาต่อไป 
 ผลการด าเนินการ 
 โครงการวิถีธรรมวิถีไทย  ได้ด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติและศาสนา  เช่น  ท าบุญตัก
บาตร  ปฏิบัติธรรม  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  จิตสาธารณะ  แห่เทียนจ าน าพรรษา  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรมพัฒนาศูนย์สังคมศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  มี
การสอนธรรมะศึกษาในโรงเรียนโดยโรงเรียนจัดสอบร่วมกับวัดพระแท่นดงรังและวัดดงสัก  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
โครงการค่ายคุณธรรม ม.๑ , ม.๔  ผลการด าเนินงาน  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา  จัดท าป้าย
สถานศึกษาพอเพียง  มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในแผนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเพ่ือให้ความรู้
กับนักเรียนน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย(วันสุนทรภู่)
และวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมวรรณคดีสัญจร  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมผู้น าทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและวาทศิลป์สัมพันธ์ กิจกรรมค่ายศึกษาศาสตร์พระราชา 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนได้จัดท ากิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ได้แก่ โครงการวิถีธรรมวิถี
ไทย  ได้ด าเนินกิจรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติและศาสนา  เช่น  ท าบุญตักบาตร  ปฏิบัติธรรม  แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  จิตสาธารณะ  แห่เทียนจ าน าพรรษา  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรม
พัฒนาศูนย์สังคมศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  มีการสอนธรรมะศึกษาในโรงเรียน
โดยโรงเรียนจัดสอบร่วมกับวัดพระแท่นดงรังและวัดดงสัก  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน โครงการค่ายคุณธรรม ม.๑ , ม.๔  ผลการด าเนินงาน  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  ส่งเสริม



๔๖ 
 
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา  จัดท าป้ายสถานศึกษาพอเพียง  มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในแผนจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาเพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย(วันสุนทรภู่)และวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมวรรณคดีสัญจร  
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมผู้น าทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย+วาทศิลป์สัมพันธ์ กิจกรรมค่าย
ศึกษาศาสตร์พระราชา เป็นต้น   

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

จุดเด่น 
โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ

ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรด าเนินโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ควรสอดแทรกวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบไทยๆลงในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีโครงการ 

ส่งเสริมความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๓.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
- การสอนแบบโครงงาน 
- การสอนแบบงานกลุ่ม 
- การสอนแบบเน้นการอภิปราย 
- การสอนแบบการมีส่วนร่วม 
- การสอนแบบCase Study 
- บทบาทสมมุติ 
- การใช้ปัญหาเป็นฐานแนวคิด 
- การสอนแบบบูรณาการ 
- ศึกษานอกสถานที่ 



๔๗ 
 

๒. วิธืการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุน
ให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๓. สื่อ/นวัตกรรม เช่น PowerPoint ,เอกสารประกอบการเรียน ,วีดิทัศน์ ,ชุดฝึกทักษะ 
 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย   
 
จุดเด่น 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ครคูวรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผลเต็มตามศักยภาพของนักเรียน และรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 

 - จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหา และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓.๒) โครงการทีส่นับสนุนให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. งานการจัดการเรียนการสอน 
๒. งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน  
 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  
๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 - กิจกรรมชุมนุม  
 - กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑ - ม.๓  
๔. โครงการทัศนศึกษา ม.๑ - ม.๖  
๕. โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน  
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 - กิจกรรมคา่ยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
 - กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
๗. โครงการวิถีธรรมวิถีไทย  
 - กิจกรรมการประกวดมารยาท  
 - กิจกรรมธรรมศึกษา  
 - กิจกรรมส่งเสริมการออม  



๔๘ 
 

 - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  
 - กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  
 - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
 - กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน 
๙. โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  
 - กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย   
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์   
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
 - ค่ายอาสาพัฒนา INTERACT  
๑o. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง  
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีรักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน 
๑. งานจัดการเรียนการสอน       ร้อยละ ๙๐ 
๒. งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน       ร้อยละ ๙๕ 
๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ร้อยละ ๙๕ 
๔. โครงการทัศนศึกษา ม.๑ - ม.๖        ร้อยละ ๙๗ 
๕. โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน     ร้อยละ ๙๓ 
๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    ร้อยละ ๙๕ 
๗. โครงการวิถีธรรมวิถีไทย        ร้อยละ ๙๕ 
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน     ร้อยละ ๙๓ 
๙. โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น        ร้อยละ ๙๕ 
๑o. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ 
 ผลการด าเนินงาน รวมคิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๘๐  
จุดเด่น 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
- ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเต็มตาม

ศักยภาพของนักเรียน 
 - การจัดการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และส่งเสริมให้

ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ /งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๔.๑) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๑. โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน  โดยก าหนดนโยบายจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  

๒. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓. การเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และมีการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ผู้ปกครอง ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลาย 

๕. การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , สุขศึกษาและพลศึกษาใน
ระดับต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค 

๖. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสส. 
๗. ส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
๘. โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้  แนะน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาจัดบรรยากาศทาวิชาการ  จัดท าสื่อ/ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
๒. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๓. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อล่วง ข่มเหง รังแกจากผู้อื่นได้ 
๔. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ 
๕. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ 
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
มีระเบียบวินัย มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  จนเป็นที่ยอมรับของทางชุมชน 



๕๐ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
๒. ควรมีการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ

ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกันถอดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานแผนพัฒนาครั้งต่อไป 
๒. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  ต่อการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
 

๔.๒) ภาระงานที่สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ภาระงานที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น 
 - การเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ เช่น กิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี สิ่งประดิษฐ์และการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ 
 - การเรยีนการสอนวิชาดนตรี เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ และการขับ

ร้อง 
 - การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ เช่น กิจกรรมการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การ

สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงทางนาฏศิลป์ 
 - การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาประเภท

ต่างๆ ,   แบบบันทึกการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของผู้เรียน (ตลอดปีการศึกษา)  แบบบันทึกสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพของผู้เรียน  
 ผลการด าเนิน 

๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๒. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ขึ้นไป มีทักษะความสามารถทางด้านกีฬา และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมท่ีดี 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดมี

ระเบียบวินัย มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  จนเป็นที่ยอมรับของทางชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
๒. ควรมีการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ

ลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 
 
 



๕๑ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกันถอดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานแผนพัฒนาครั้งต่อไป 
๒. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  ต่อการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
 
๔.๓) โครงการทีส่นับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

- โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 - กิจกรรมจัดท า จัดหาสื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์และดนตรีไทย 
 - กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบ ารุง 
 - กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกระวนการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมเริงร าหรรษาห่างไกลยาเสพติด 
 - กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 - กิจกรรมเริงร าหรรษาห่างไกลยาเสพติด 
 - กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบริดจ์ 
- โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- โครงการส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
๒. ผู้เรียน ร้อยละ๘๕ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๓. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อล่วง ข่มเหง รังแกจากผู้อื่นได้ 
๔. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ 
๕. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ 
 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด                       

มีระเบียบวินัย มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  จนเป็นที่ยอมรับของทางชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 



๕๒ 
 

๒. ควรมีการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกันถอดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

๒. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  ต่อการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
การด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม และกระบวนการ 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ 

โครงการที่สนับสนุน 
- โครงการพัฒนาแผนงาน 
- โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 
- โครงการส่งเสริมบริหารงานพัสดุ 
- โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
- โครงการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 
- โครงการประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มาตรฐานของแผนการศึกษาแห่งชาติ และของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาการศึกษาโดย
น าแผนไปปฏิบัติติดตาม ตรวจสอบ ด าเนินผล 

สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

 
จุดเด่น 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม              
ที่หลากหลาย คือ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 เพ่ิมความร่วมมือของเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



๕๔ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 สร้างความตระหนักรับรู้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษา
ชาติแก่คณะครูเพ่ือให้เป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม และด าเนินนโยบายของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้สู่
เป้าหมายที่วางไว้  

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ : ดี 
การด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม และกระบวนการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีการด าเนินงานดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ โดยมีการน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ จากนั้นมีการประชุม วางแผนการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองและจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน มีด าเนินการตามโครงการ
และมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ และประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 
โครงการที่สนับสนุน/เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการเรียนการสอน  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนางาน
ควบคุมภายใน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โครงการรับสมัครนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการประเมินการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนางานแผนงาน โครงการพัสดุ โครงการงานค านวณต้น
ผลิต โครงการรักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม โครงการการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการนิเทศ
การศึกษา โครงการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล  โครงการ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการงานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โครงการงานผู้ปกครองเครือข่าย 
โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน โครงการค านวณต้นทุน
ผลผลิต โครงการงานสาธารณูปโภค โครงการโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทั กษะของนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  

 
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มี
การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน โดยได้รับความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ท าให้สามารถพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ



๕๕ 
 
ภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี

การนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรเพิ่มช่องทางในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้มีส่วนร่วม ให้มากขึ้น 
๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

 ๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง        มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาควรน าข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการ มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 
ระดับคุณภาพ : ดี 
การด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม และกระบวนการ 

หลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเป็นแบบแผน โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีการด าเนินงาน
ดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมา
วิเคราะห์ข้อมูลและวางแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข มีการประชุม
ร่วมกัน  ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีด าเนินการตามโครงการและมีการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ และประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 
โครงการที่สนับสนุน/เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการเศรษฐกิจ



๕๖ 
 
พอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โครงการจัดการเรียนการสอน โครงการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โครงการการนิเทศการศึกษา  

 
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดย

ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จัก
ตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข  

จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง        มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 ๓. ควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เด่นชัด 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาควรน าข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป  

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
การด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม และกระบวนการ 

ใช้ระบบการมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมศึกษาดูงาน มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 



๕๗ 
 

โครงการที่สนับสนุน/เกี่ยวข้อง 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหมาย 
คือการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โรงเรียนก าหนดหลักสูตรการพัฒนาของโรงเรียนเพ่ือให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในหลักสูตรที่
เหมือนกันในการอบรมคูปองครู โดยให้ครูทุกคนเขียนแผนการพัฒนาตนเอง ( ID PLAN ) ตามรายวิชาที่สอน 
หรือตามหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ  
การด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม และกระบวนการ 

ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบ โดยแบ่งหน้าที่สู่การปฏิบัติ 
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และน าข้อมูลจากการด าเนินการ สถิติการรับ
การบริการ การประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ น ามาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ต่อเติมงานอาคารสถานที่ รวมทั้งจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
รวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน หลังการจัดท ามีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม โดยจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพก ากับติดตามดูแลประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานทุก
กิจกรรม ผลสรุปการด าเนินงานจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการปรับแผนงานและพัฒนางานอาคาร
สถานที่ ให้มีอาคารเรือน อาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
โครงการที่สนับสนุน/เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการรักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมซ่อมแซม/ซ่อมบ ารุงรักษาโต๊ะเก้าอ้ีครู-นักเรียน 
- กิจกรรมซ่อมแซม/ซ่อมบ ารุงรักษาน้ าดื่มน้ าใช้ 

๒.กิจกรรมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
๓.กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
๔.กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
๕.กิจกรรมท าความสะอาด 
๖.กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนหย่อม 
๗.กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องน้ าห้องส้วม 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากแผนปฏิบัติการประจ าปี งานอาคารสถานที่ได้ด าเนินการตามโครงการรักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม 

ได้ด าเนินกิจกรรม ๑.กิจกรรมซ่อมแซม/ซ่อมบ ารุงรักษาโต๊ะเก้าอ้ีครู-นักเรียน ๒.กิจกรรมซ่อมแซม/ซ่อม
บ ารุงรักษาน้ าดื่มน้ าใช้ ๓.กิจกรรมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ๔.กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ ๕.กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ๖.กิจกรรมท าความสะอาด ๗.กิจกรรมบ ารุงรักษา
สวนหย่อม ๘.กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องน้ าห้องส้วม 
 หลังจากมีการพัฒนาและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภาพถ่าย ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
จุดเด่น 

- เป็นการบริการที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ การด าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก 
 
 



๕๙ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

มุ่งเน้นการจัดท าแผนการบริหาร การจัดการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ พัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องสวม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ทันสมัย และมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้พร้อมบริการ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่
ผู้เรียนและดูแลรักษาให้คงสภาพดีและพอเพียง และมีการจัดสรรเงินงบประมานอย่างพอเพียง 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

จัดด าเนินการให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในภายนอกห้องเรียน ดังนี้ 
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณสวนหย่อมและไม้กระถ่าง 

บริเวณบนอาคารเรียน 
๒.จัดท าป้ายชื่อต้นไม้เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
๓.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม เช่น บ่อขยะ ที่รก ให้สะอาดสวยงาม 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒.๖.๑) โครงการทีส่นับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู ้

 โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โครงการดูแลบ ารุงและพัฒนาอินเทอร์เน็ต 
 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์

เป็นสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เช่น การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีได้
น าสารสนเทศมาใช้ร่วมการตัดสินใจจัดสรรงบให้ได้ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้จัดสรรในแต่ละงาน/
โครงการ  

  
จุดเด่น 

สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน และมีเวปไซต์ที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของสถานศึกษารวมถึงแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และยังมีการประมวลผลฝ่ายงานต่าง ๆ ช่วยให้
ผู้บริหารน าข้อมูลต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

น าสารสนเทศที่แสดงภาพรวมของการด าเนินงาน ความสัมพันธระหว่างองคกรและสิ่งแวดล้อม สรุป
ปัญหาและแนวทางแก้ไข มาใชเพ่ือประกอบการแก้ปัญหา และการตัดสินใจก าหนดกลยุทธของสถานศึกษา 
และผูบริหารจะน าสารสนเทศที่ประมวลงานประจ าป มาใชจัดแผนงบประมาณ และก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  ส าหรับคณะครจูะใชเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงาน 



๖๐ 
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

การสร้างเครือข่ายข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 
และประมวลผล(Cloud Computing) เพ่ือประกอบการตัดสินใจการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งเป้าไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
ระดับคุณภาพ : ดี  
๓.๑.๑) แผนการด าเนนิการ/รูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการสนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดที่หลากหลาย เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๒ เรื่อง  และมีการเผยแพร่
ผลงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาแก่ผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๖๒ 
 
จุดเด่น 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติจริง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
และได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามยุคโลกาภิวัฒน์ 
 
๓.๑.๒) สื่อ/นวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร้อยละ ๑๐๐ สร้างสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
จุดเด่น 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมน าสร้างสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมครูประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 

๓.๑.๓) โครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนิทรรศการและน าเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ 
- กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ 
- กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทางภาษาไทย 
- กิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย (วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ) 
- กิจกรรมวรรณคดีสัญจร 



๖๓ 
 

- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
- กิจกรรมการจัดเวทีน าเสนอ 
- กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมแข่งฟิสิกส์สัปประยุทธ์ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
- กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนชั้น ม.๔ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- กิจกรรมอบรมการท าโครงงานเชิงวิจัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- กิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมอบรมการท าโครงงานเชิงวิจัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๓.๒.๑) แผนการด าเนนิการ/รูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีการประชุม จัดท า และวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา ของกลุ่มสาระฯ หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
(คอมพิวเตอร์) รวมทั้งให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ เช่น ชุมนุมเทคโนโลยี ชุมนุมโดรน 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ช่วยส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีและพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ผลการด าเนินการ 

มีสื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหา ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบ
ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต ที่เอ้ือต่อประโยชน์ในการเรียนของนักเรียน รวมถึงกระบวนการสอนของครู มี การจัด
กระบวนการสอนที่ใช้สื่อหลากหลาย เช่น Kidbright IDE, หุ่นยนต์ 

 
จุดเด่น 

มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลาย 
จุดควรพัฒนา 

พัฒนาทักษะในการจัดกระวนการสอน เทคนิควิธีการที่ช่วย 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
๓.๒.๒) สื่อ/นวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

- สื่อการเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถท างานตามชุดค าสั่ง (KidBright) 
- ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม 
- ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า, ห้องประชุมแก้วกัลยา, หอประชุมสุทินศักดิ์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑-๔ 
- แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ผลการด าเนินงาน 
จุดเด่น 
 มีผลงานรางวัลจากการขยายผลสะท้อนผลการด าเนินงานได้เป็นที่ประจักษ์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาวิธีการในการรองรับผลที่เกิดจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย รอบด้านมากกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการแข่งขันทักษะทางวิ
ชการเท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบของการน าเสนอผลงาน โดยมีการวัดการประเมินผลที่มีมาตรฐานและ
หลากหลาย 
 



๖๕ 
 
แผนเพื่อพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมการแสดงผลงานผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ 
 
๓.๒.๓) โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๒. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   
๓. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
๔. โครงการอบรมหุ่นยนต์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ   
๕. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

 
ผลการด าเนินงาน 
๑) นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษา จังหวัดปทุมธานี รวมนักเรียน ๒๖๒ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ทัศนศึกษา เจียไต๋แฟร์ รวมนักเรียน ๑๗๓ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ทัศนศึกษา กรุงเทพฯ รวมนักเรียน ๒๐๑ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมนักเรียน ๒๔๗ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมนักเรียน ๒๕๐ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-แนะแนว ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี รวมนักเรียน ๒๓๖ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี รวมนักเรียน ๒๖๘ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมนักเรียน ๒๔๐ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศึกษา บ้องตี้ รวมนักเรียน ๓๘ คน 

๒) นักเรียนแผนการเรียนเกษตร (ทวิศึกษา) ออกศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 วิทยาลัยเกษตรกรรม 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กาญจนบุรี 
๓) นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา 
 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ จ.บุรีรัมย์ 
 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ 
 สนามฟุตบอลช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ 
 ประสาทเมือต า ประสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ 
 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสสีมา 
 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร 
 วนอุทยานภูแฝก จ.กาฬสินธุ์ 
 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ 
จุดเด่น 
ผู้เรียนสามารถเลือกทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ตามความต้องการ/ความสนใจ/ความถนัด 
 
 



๖๖ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรพัฒนาวิธีการใช้งานสื่อ การเข้าถึงสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักถึงคุณค่า การใช้งาน
ร่วมกันและจิตสาธารณะที่มีต่อการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
- ให้ผู้เรียนมีส่วนในการเลือก /เสนอ /ออกแบบเพื่อการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมสารสนเทศด้วย
ตัวเอง 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ให้ความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เกิดจากการออกแบบ/ความ
ต้องการของผู้เรียน มีช่องทางในการเผยแพร่สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือสะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 
๒.๓) โครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงกิจกรรม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (จัดซื้ อ
คอมพิวเตอร์ห้องเรียน)  
 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เจียไต๋ งานอุ่นไอรัก ฯลฯ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 มีห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ที่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย พร้อมต่อการเรียนรู้ จ านวนเหมาะสม เครื่องคอมพิวเตอร์เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างทั่วถึงในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถรองรับการอบรม กิจกรรมต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย 
เช่น กิจกรรมอบรมที่พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม GSP เพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
จุดเด่น 
 มีอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สามารถให้นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีโครงการเพ่ิมพูนความรู้ที่เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยให้แก่คณะครูเพ่ือ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มีโครงการ/กิจกรรมการจัดท าสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๓.๓.๑) แผนการด าเนินการ/รูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขผลการด าเนิน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการบริหารจัดการชั้นเรียน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก และเด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข      

 
จุดเด่น 
      โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่าง
เด็กและครู เด็กและเด็ก ในรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครูใจดีเนื่องในวันปีใหม่ กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด
นักเรียน เพ่ือนและครูที่ปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีรักน้อง กิจกรรม Buddy ระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็ก
กับครูที่ปรึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 เพ่ิมงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องในทุกด้าน 
 
๓.๓.๓) โครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการห้องเรียนสีขาว 
 - โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
 - กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ 

ผลการด าเนินงาน 
-  จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
- จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ 
- จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว ร้อยละ ๙๐ 
- จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ ๙๐ 
-     จัดกิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

จุดเด่น 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง  



๖๘ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๓.๔.๑) แผนการด าเนนิการ/รูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๑. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงผลการด าเนิน ยกตัวอย่างเช่น การประเมินสมรรถนะด้าน 
ต่างๆ ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  
 ๒. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน อย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น มีประมวลการสอนที่ 
ระบุข้ันตอนการประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๓. การใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น มีการประมวลการสอนที่มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดการ
ประเมินผล เครื่องมือและวิธีการวัด เช่น ข้อสอบ ใบงาน ใบรายงานผลงาน PowerPoint และชิ้นงาน
ของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ เป็นต้น  
 ๔. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ยกตัวอย่างเช่น มีแบบ
ประเมินการสอนของตนเองของครูผู้สอน 
 ๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ยกตัวอย่างเช่น สมุดบันทึก
การอ่านที่แสดงข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ประเมินการอ่าน 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกรายวิชา 
 ๒. ผลการประเมินการสอนของตนเองของครูผู้สอน 
 

จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์โดยตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน 
๒. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 



๖๙ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๓.๕.๑) แผนการด าเนนิการ/รูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมที่
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกทักษะ กิจกรรมเกม สื่อผสมหนังสือ 
electronic VDO/วีดีทัศน์ เพลง บัตรค า กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมทุก
คนสร้างสื่อ/นวัตกรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกทักษะ กิจกรรม
เกม สื่อผสมหนังสือ electronic VDO/วีดีทัศน์ เพลง บัตรค า กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
จุดเด่น 

ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีความตั้งใจ มุ่งม่ัน เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ครทูุกคน
สร้างสื่อ/นวัตกรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกทักษะ กิจกรรมเกม 
สื่อผสมหนังสือ electronic VDO/วีดีทัศน์ เพลง บัตรค า กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมครู เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ส่งเสริมครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านมาให้ความรู้กับครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องว.๒๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ส่วนที่ 5 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ด ี
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ด ี
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ด ี
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ด ี

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับด ี
๑. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ด ี
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุม่เปา้หมาย 

ด ี

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ดีเลิศ 
   ๖. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับด ี
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ด ี

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ด ี
๔. การตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ด ี

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
       เรียนรู้ 

ด ี

 



๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  ตารางก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 ผลงานคณะผู้บริหารและครู 
 ผลงานนักเรียน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตารางก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ปี 2561 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับดี 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ดี 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
    ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๒.๒ มรีะบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดี 

 
 
 
 
 



๗๓ 
 
 

ผลงานคณะผู้บริหารและครู 
 

 

 
 



๗๔ 
 
 

 
 
 
 
 



๗๕ 
 
 
 

ผลงานนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 



๗๖ 
 
 
 

ผลงานนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 



๗๗ 
 
 

ผลงานนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 



๗๘ 
 
 

 
 

๑.  
๒.  

ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี                                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.................................................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีนโยบายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี  
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  รายงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน     
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายประทีป   หวานชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาติ ตรียินดี รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
รองประธานกรรมการ 

๓. นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย 
งานบุคคลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไปโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายเคบอย   สินสุพรรณ์ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางสรินยา   พรหมมา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายธวชัชัย   วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา สพม.๘ 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง  ศึกษานิเทศสพม.๘ 
๒. นางสาวสุวรรณา  พ่ึงไทย            ครูโรงเรียนนิวิษฐ์ราษฏร์อุปถัมป์ 

๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายสุธน  ยางสวย  กรรมการ 
๓. นายสุเทพ  ไทยธัญญพานิช กรรมการ 
๔. นางอภินันท์  สีสันต์  กรรมการและเลขานุการ 



๗๙ 
 
 
๒.๓ ผู้ปกครองเครือข่าย 

 นายไพศาล   อายุยง   ประธานผู้ปกครองเครือข่าย 
๒.๔ คณะกรรมการนักเรียน 

๑. นายภูวดล   สุขหงษ์  ประธาน 
 ๒. นางสาวพรวรินทร์ มากเหลี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 

   ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.๑ คณะกรรมการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ทีม่ีความสามารถในการอ่านและ 
เขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
ก าหนด (ด)ี 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑) 
๑. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาติ             ตรียินดี กรรมการ 
๓. นางอภินันท์ สีสันต์ กรรมการ 
๔. นางอโนทัย จิตบุญ กรรมการ 
๕. นางสาวพลิมา อุตตโรพร กรรมการ 
๖. นางดุจดาว นุชนุ่ม กรรมการ 
๗. นางสาววันลิษา ข าอ่ิม กรรมการ 
๘. นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  กรรมการ 
๙. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ กรรมการ 
๑๐. นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สถานศึกษาก าหนด (ดี) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๒) 
๑. นายเคบอย     สินสุพรรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุภา เกิดศิริ กรรมการ 
๓. นางนาตยา ศรสุวรรณ กรรมการ 
๔. นางเฉิดโฉม ลอยพโยม กรรมการ 



๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑)ความสามารถของผู้เรียนในดา้นการคิด
ค านวณ  

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐- ๕๔ ทีมี่ความสามารถในด้านการคิด 
ค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
ก าหนด (ดี) 
 

๒)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ที่มคีวามสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด (ดีเลิศ) 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๓) 
๑. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ประธานกรรมการ 
๒. นางวรรณี แก้วอุปการ กรรมการ 
๓. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ กรรมการ 
๔. นางกิติมา                  วงศ์วัชรมงคล กรรมการ 
๕. นางวิพาดา อินทวิชัย กรรมการ 
๖. นายประณต ฉัฐมะ กรรมการ 
๗. นายอรรถพล ศรัทธาผล กรรมการ 
๘. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล กรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการ 
๑๐. นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๑๑. นายณัฐพล                กลีบสัตบุตร กรรมการ 
๑๒. นายธนวุฒิ                จันทีเทศ  กรรมการ 
๑๓. นายมนตรี                แต่งจันทร์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร จันทรศร กรรมการ 
๗ นางมนทิรา                  มะม่วงชุม กรรมการ 
๘. นางฐาณิชนันท์   ใจจริง กรรมการ 
๙. นายสิทธา  ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๑๐. นางสาวชมพูนุช ค าธารา กรรมการ 
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง กรรมการ 
๑๒. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ กรรมการ 
๑๔. นางสาววรางคณา       ภีระบุณานนท์ กรรมการ 
๑๕. นางสาวมณีรัตน์        วนาพิทักษ์กุล วนาพิทักษ์กุล 
๑๖ นางสาวนุจรีย์           รอดประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   



๘๑ 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 (ดี) 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ  (ดีเลิศ) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๔) 

๑. นางนันทนา วิราศรี ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขสันต์   จตุปาริสุทธิศีล กรรมการ 
๓. นายวัฒนา    ปลาตะเพียนทอง     กรรมการ 
๔. นายเกษมสิทธิ์   พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๕. นายก่อกิจ           ธีราโมกข์ กรรมการ 
๖. นางสาวภัทรชนก    อ่วมสุวรรณ    กรรมการ 
๗. นางสาวณพชนก สุวรรณมณี กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๕.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐- ๔๔ มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้าน
ความรู้ความเข้าใจด้านทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
(ดี) 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๕) 
๑. นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุวดี พุทสอน กรรมการ 
๓. นางฐานิชนันท์ ใจจริง กรรมการ 
๔. นางสาววันลิษา ข าอ่ิม กรรมการ 
๕. นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวปานรวี ภูศร ี กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐-๕๔ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
(ด)ี 



๘๒ 
 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๖) 

๑. นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ประธานกรรมการ 
๒. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ กรรมการ 
๓. นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ กรรมการ 
๔. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ กรรมการ 
๕. นายประสาน สีสันต์ กรรมการ 
๖. นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๗. นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ กรรมการ 
๘. นางวาสนา บัวแสง กรรมการ 
๙. นายสัมฤทธิ์   พุ่มปรีชา กรรมการ 
๑๐. นางปราณี เทพเทียน กรรมการ 
๑๑. นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ กรรมการ 
๑๒. นายยุทธิชัย อวยชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
(ดีเลิศ) 

๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน (ดีเลิศ) 

๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ของผู้เรียน (ดีเลิศ) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๗ ) 

๑. นางจันทนา ศรีบูจันดี ประธานกรรมการ 
๒. นางเรวดี สุขอร่าม กรรมการ 
๓. นางสาวเอมอร จันทร กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด กรรมการ 
๕. นางกันหา อินจีน กรรมการ 
๖. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 
๗. นางสาวกมลชนก   หาดรื่น กรรมการ 
๘. นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย /กรรมการ 
๙. นางสาวอลิสา   ป่วนเดช กรรมการ 
๑๐. นางสาวดาหวัน           เฉลิมจรัสกุล กรรมการ 
๑๑. นางสาวบุษยมาศ        อินทร์พรหม กรรมการ 
๑๒. นางสมพร ภูมเรศ กรรมการและเลขานุการ 



๘๓ 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

๒.) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๕ ทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
(ดี)  

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๘ ) 

๑. นางการะเกษ อ่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 
๓. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 
๔. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ กรรมการ 
๕ นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕.) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงเสมอ (ดีเลิศ) 

๖.) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ (ดีเลิศ) 

๗.) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก  (ดีเลิศ) 

๘.) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม      
(ดีเลิศ) 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๙) 
๑. นายอดุลย์    เชียงทอง ประธานกรรมการ 
๒. นายพิสิฐ บุญมา กรรมการ 
๓. นายเอนก สุทธิสินทอง กรรมการ 
๔. นางสาวพิมพ์ชนก ชัยมงคล กรรมการ 
๕. นางสาวปวีณา   ปูชะพันธ์ กรรมการ 
๖. นายพีรพงศ์ ปลาสกุล กรรมการ 
๗. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ กรรมการ 
๘. นายเสนอ วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๙. นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ กรรมการ 
๑๐. นายสุรเดช ทองอ่อน กรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว กรรมการและเลขานุการ 



๘๔ 
 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของ
รัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ (ด)ี 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๓ ) 

๑. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ ประธานกรรมการ 
๒. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ กรรมการ 
๓. นางสาวสุพัตรา สุขศรี  กรรมการ 
๔. นางสาวพิลาวรรณ   ทัพชัย  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง (ดี) 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป่าหมาย 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง (ดี) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๐)  

๑. นายสมชาติ ตรียินดี ประธานกรรมการ 
๒. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๓. นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม กรรมการ 
๔. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  กรรมการ 
๕. นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม กรรมการ 
๖. นางจิรวดี ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  
 

 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ดีเลิศ) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๑)  

๑. นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชมพูนุช ค าธารา กรรมการ 
๓. นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๕. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ดีเลิศ) 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๒)  

๑. นายสุรเชษฐ์ ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๓. นายเกรียงไกร จันหอม กรรมการ 
๔. นางนันทนา วิราศรี กรรมการ 
๕. นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา กรรมการ 
๖. นายเคบอย สินสุพรรณ์ กรรมการ 
๗. นายสุชาติ จงเจริญไพสิทธิ์ กรรมการ 
๘. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ (ดีเลิศ) 

 
 



๘๖ 
 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๔)  

๑. นางนันทนา วิราศรี ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขสันต์   จตุปาริสุทธิศีล กรรมการ 
๓. นายวัฒนา    ปลาตะเพียนทอง     กรรมการ 
๔. นายเกษมสิทธิ์   พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๕. นายก่อกิจ           ธีราโมกข์ กรรมการ 
๖. นางสาวภัทรชนก    อ่วมสุวรรณ    กรรมการ 
๗. นางสาวณพชนก สุวรรณมณี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได ้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ 
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
อย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ 
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการ 
ปรับปรุง 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๔)  

๑. นายเกรียงไกร จันหอม ประธานกรรมการ 
๒. นายพรพีระ สังข์กระแสร์ กรรมการ 
๓. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๔. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๕. นางสาวนิติยา จันทะสี กรรมการ 
๖. นางสาวฐิตารีย์ ส าเภา กรรมการ 
๗. นายรติ จิรนิรัติศัย กรรมการ 
๘. นางสาวสุกัญญา มารอด กรรมการ 
๙. นางสาวน้ าฝน วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๑๐. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 



๘๗ 
 

๑๑. นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการ 
๑๓. นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการ 
๑๔. นางศิริพรรณ เรียบเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ๑. จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
            ๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๓ ด้าน   
            ๓. สรุปผลการประเมินและจัดท าสารสนเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 

๑. นายสุรเชษฐ์ ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการ 
๓. นักการและแม่บ้านทุกคน กรรมการ 

มีหน้าที่   ดูแลความเรียบร้อยในการจัดหอประชุมสุทินศักดิ์  โดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่มทั้งหมด ๑๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ = ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๒ = ๑๕ คน, กลุ่มท่ี ๓ = ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๔ = ๗ คน, กลุ่มท่ี ๕= ๖ คน, กลุ่มท่ี ๖ 
= ๑๒ คน, กลุ่มท่ี ๗ =  ๑๒ คน, กลุ่มท่ี ๘ = ๔ คน, กลุ่มท่ี๙ = ๑๑ คน, กลุ่มท่ี๑๐ = ๖ คน, กลุ่มท่ี๑๑= ๔
คนกลุ่มที๑่๒ =  ๕ คน, กลุ่มที่ ๑๓ =  ๔ คน, กลุ่มท่ี ๑๔ = ๑๔ คน 
 
๓.๓ คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธา ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๓. นายวิทวัส                 พุทธประเสริฐ       กรรมการ 
๔. นายจันทร์แก้ว      ชื่นมี กรรมการ 
๕. นายหัสดิน ง่วนกิม กรรมการ 
๖. นายนรุตม์   รัชชประภาพรกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑.  อ านวยความสะดวก  จัดเตรียมเครื่องเสียง  ระบบไฟฟ้า  ระบบแสงสว่าง จัดเตรียม เครื่อง
ฉายภาพ วิชวลไลเซอร์  1 เครื่อง 
       ๒.  บันทึกภาพ  และถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร 
๑. นายเคบอย สินสุพรรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์มาศ ส าแดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   เป็นพิธีกร  ประชาสัมพันธ์งาน  ด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวจิรฐา เทือกเถา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิติยา   จันทะสี  กรรมการ 
๓. นางสาวฐิตารีย์   ส าเภา กรรมการ 
๔. นางสาวน้ าฝน   วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๕. นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ กรรมการ 



๘๘ 
 

๖. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  ส าหรับครูและบุคลากรที่เข้าประชุม ฯ 
๓.๖ คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกูล ประธานกรรมการ 
๒. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  จัดท าแบบสอบถาม  ประเมินผลและรายงานผลการประชุม ฯ 
๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพัตรา สุขศรี กรรมการ 
๓. นางสาวพิลาวรรณ   ทัพชัย กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  เบิกจ่ายเงินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

๑. นางสรินยา พรหมมา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๔. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 
๕. นางสาวภัทธชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่๑. น าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ต้นสังกัดก าหนด   
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๓. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๔. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗  กมุภาพันธ์  พ. ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

        
 
                                           

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 


