
 

 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
อ าเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 

 

ค าน า 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้ง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีก
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖2 เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
              (นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จงึได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                          (นายสมศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

                                                        วันที่    26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ที่อยู่ ๓๐๙ หมู่ ๑ ต.สวนผึ้ง  อ. สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 
๗๐๑๘๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒   โทรสาร 
๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรด้านบริหาร 
จ านวน 1 คน จ านวนบุคลากร 70 คน จ านวนนักเรียน  ปกีารศึกษา  2562 รวม 1,205 คน ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสรุปได้ดังนี้  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดเีลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

ด ี

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

         ดเียี่ยม 

    ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ด ี
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
    ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดเีลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดเีลิศ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดเียี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดเีลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ด ี

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด ี
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 



 

 

๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
จุดเด่น 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส า เร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกและเขียน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างดีและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าระดับชาติทุก
กลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด 
3) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดีเป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น    
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้วิธีการป้องกัน
ตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
1.) พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติให้มี
ผลการพัฒนาที่มีการพัฒนาทุก ๆ ปี โดยการ
ปรับเปลี่ยนการสอนหรือการสอนเสริม 
 
2.) ควรปรับพ้ืนฐานการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้นในระดับดีเยี่ยม 
เพ่ือความเข้าใจในการเรียนของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 



 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เ รี ยนมี คุณภาพตามมาตรฐานหลั กสู ตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา 

 
 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 
 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม เ ว ล า แ ล ะ
ความสามารถ 
 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 
3) ครูให้นักเรียนมีส  ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร แล ะแห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย  

 
1)  ครู ค วรจั ดกิ จ กร รม เน้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ ในการ
พัฒนาตนเอง  
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาได้อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  ครู ค ว รจั ดกิ จ กรรม พัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ มี
พฤติกรรมทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ใ ห ลกั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ จ น เ กิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
4) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
5) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 



 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน PLC อย่างเต็มรูปแบบและน ามา

ปฏิบัติจริง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
2. อบรมครูเพ่ือให้เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กระจ่างและสามารถ

น ามาใช้ได้ทันท่วงท ี 
3. พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้สามารถน านักเรียนไปสู่การทดสอบระดับชาติ  O – NET ที่มี

ผลการทดสอบเพิ่มขึ้น 
 
 

                                                           
                                                          (นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
                          26  พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 
 ค าน า           
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 บทสรุปผู้บริหาร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1  
ตอนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา      15 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖2   26 
ตอนที่ 4  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ   44 
ตอนที่ 5  ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ภาคผนวก ค เกียรติบัตร รางวัลที่ได้ 

  
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ตอนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ที่อยู่ ๓๐๙ หมู่ ๑ ต.สวนผึ้ง  อ. สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๘๐ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  
โทรศัพท ์๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒   โทรสาร ๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ชื่อ – สกุล นายสรายุทธ  ลิปไพรวัลย์  
 2.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 1 60 2 3 5 
 
     ๒)  จ านวนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณการศึกษา 2562 

     
ประเภท 

วุฒิการศึกษา 
รวม (คน) 

สูงกว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

1. ฝ่ายบริหาร  1 
  

1 
2. ครู  13 45   58 
3. พนักงานของรัฐ   2   2 
4. ลูกจ้าง       0 
   4.1 ลูกจ้างประจ า     3 3 
   4.2 ลูกจ้างชั่วคราว 1 5 1 7 
          - นักการภารโรง   1 2 3 

รวม 15 52 5 72 
 
  2.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม  1,205  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน  2562) 
ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 7 8 8 4 4 3 34 

เพศ 
ชาย 140 142 140 57 46 34 559 
หญิง 133 161 124 107 75 46 646 

รวม 273 303 264 164 121 80 1,205 
เฉลี่ยต่อห้อง 39 37 33 41 30 26 35 



 

 

 2.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 

 
 
 
ระดับ
ชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 21.42 50.00 44.50 46.88 34.06 69.41 31.68 50.81 
ม.2 36.13 28.38 30.85 39.76 26.73 58.25 35.97 23.92 
ม.3 34.28 30.30 36.36 58.71 18.56 40.90 37.50 62.31 
ม.4 65.85 37.80 37.80 72.56 21.64 54.87 61.28 60.36 
ม.5 43.38 23.14 43.80 63.22 18.18 51.65 59.91 40.49 
ม.6 44.37 48.12 54.37 58.75 31.87 81.25 63.12 60.00 

ร้อยละ 40.90 36.29 41.28 56.64 25.17 59.38 48.24 49.64 
 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 273 1 2 11 259 270 98.90 
ม.2 303 4 2 1 296 297 98.01 
ม.3 264 6 3 0 255 255 69.59 
ม.4 164 0 0 1 163 164 100.00 
ม.5 121 1 0 1 119 120 99.17 
ม.6 80 1 0 1 78 79 98.75 

รวม 1205 13 7 15 1170 1185 98.34 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 273 0 3 11 259 270 98.90 
ม.2 303 0 6 1 259 297 98.01 
ม.3 264 0 9 0 255 255 96.59 
ม.4 164 0 0 1 163 164 100.00 
ม.5 121 0 1 1 119 120 99.17 
ม.6 80 0 1 1 78 79 98.75 

รวม 12.07 0 20 15 1,170 1,185 98.34 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 9 0 255 264 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 9 0 255 264 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 9 0 255 264 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 9 0 255 264 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

0 9 0 255 264 100 

รวม 0 45 0 1,275 1,320 100 

 

 

 

 

 



 

 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 1 1 78 80 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 1 1 78 80 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 1 1 78 80 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 1 1 78 80 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

0 1 1 78 80 100 

รวม 0 5 5 390 400 100 

 
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.59 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 20.37 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.84 26.98 26.73 
ภาษาอังกฤษ 29.41 32.98 33.25 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2560 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 48.29 54.42 50.59 
คณิตศาสตร์ 26.30 30.04 20.37 
วิทยาศาสตร์ 32.28 36.10 27.84 
ภาษาอังกฤษ 30.45 29.45 29.41 

 
 
 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 33.74 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 16.91 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 25.61 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 22.02 28.97 29.20 
สังคมศึกษา 31.39 36.10 35.70 

 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2560– 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 44.84 47.62 33.74 
คณิตศาสตร์ 17.74 26.77 16.91 
วิทยาศาสตร์ 25.59 27.20 25.61 
ภาษาอังกฤษ 22.77 25.01 22.02 
สังคมศึกษา 31.57 34.09 31.39 

 
2.6 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 1. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพ

อนามัยดี ปี 2562  
2. รางวัลธนาคารโรงเรียนโรงเรียน

ต้นแบบ ประจ าปี 2562  
3. รางวัลสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการ

ส่งเสริมการออมและพัฒนาการศึกษา
ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือน
จริง (virtual school bank)  

4. รางวัลออมดี สายสามัญ ในการ
ประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

5. รางวัลโรงเรียนดีไม่อบายมุข ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6. รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19   

รางวัลจากกระทรวงแรงงาน 
 
รางวัลจากธนาคารออมสิน 
(ส านักงานใหญ่) 
รางวัลจากธนาคารออมสิน 
(ส านักงานใหญ่) 
 
 
รางวัลจากธนาคารออมสิน 
(ส านักงานใหญ่) 
 

สพฐ. 
 

สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท. 
 
 
 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร นายอนุชา  ตรีสุคนธ์   รางวัลผู้ช่วย

ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี 

ครู รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
๑. นายปัญญา  เกิดฤทธิ์   
๒. นายโอฬาร  เกษมราษฎร์   
๓. นางกุหลาบ  เสือเฒ่า  
๔. นายกรเอก  เจริญชินวุฒิ  
๕. นางสาวธัญประภา  เทศแย้ม  
๖. นางสาววริชญา  เจริญสมบัติ  
๗. ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  โกช่วย  
๘. นางสาวอุษณีย์  เบญจมาตย์  
๙. นายสมัช  จิตต์ใจฉ่ า  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
1. นางสาวนันท์มนัส  ค าเอก 

 2.  นายสมทบ  ชมสุข 
 3.  นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์ 
 4.  นางสาวภัทร์ธีรา  วงษาวด ี
 5.  นางปัทมวรรณ  พิมพ์มะไฟ 
 6.  นางสาวปรัชญานันท์  ไชยหล่อ 
 7.  นางสาวพิมพ์ญาดา  จันทรัตน์ 
 8.  นางสาวศุภัชญา  โพธิ 
 9.  นางสาวฟิรดาว  เอ่ียมวัน 
 10.  นางสาวอรปทุม  วิรุณปักษี 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี 
 

 รางวัล Young Teacher Awards 2019 
1. นางลักขณา  โพธิ์ทองโชติกุล 
2. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก 
3. นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา 
4. นางสาวพิมพา  ชัยมา 
5. นางสาวเอ้ืองพร  นิระคม 

 6.  นางสาวอรพรรณ  นิลคูหา 
 7.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญชีพ 
  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

พนักงานราชการ นายนราวุธ  อุปโป รางวัลพนักงานราชการ
ดีเด่น 
  
 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี 



 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 1. เด็กหญิงสุปราณี  ม่ันคงเสมอ รางวัล

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลุกทุ่งประเภทหญิง ม.1 – 3 การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 69 
2. เด็กชายดาตา  บุญช่วย  
และเด็กชายศุภกฤต ซ่อนอยู่  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการ
แสดงมายากล ม.1 – 6  การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 69  
3. นายบุลากิต  อัตสิทธิ์และนางสาว
วรรณพร วัฒนา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 69 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือการมีงานท า ด ารงชีพบนพ้ืนฐาน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
 
1. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

นักเรียนมีคุณธรรม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

2. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. อุดมการณ์คุณธรรม 
2. กตัญญู มีวินัย 
3. ใส่ใจจิตอาสา 
4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

 3. พัฒนาจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 4. ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีงานท า และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการภายในโรงเรียน 

 
5. เป้าประสงค์ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

มาตรฐานสากล 
3. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่น 

วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
4. นักเรียนสามารถมีความรู้ในการเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพ่ือสร้างรายได้ 
5. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 

 
 



 

 

6. กลยุทธ์ขององค์กร 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมาตรฐานสากล 
3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริม พัฒนาและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีงานท า  
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
7. ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
8. เพิ่มมาตรการการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 
7. โครงการสนองกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (มาตรฐานที่ 1.2) 

 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1.1 , มาตรฐานที่ 3) 
 3. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1.1 , มาตรฐานที่ 3) 

 4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย (มาตรฐานที่ 1.2) 
 5. ส่งเสริม พัฒนาและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานที่ 1.2) 
 6. บูรณาการการสอนเพ่ือการมีงานท า (มาตรฐานที่ 1.1 , มาตรฐานที่ 3) 
 7. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรฐานที่ 2) 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน (มาตรฐานที่ 2) 

 9. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานและก ากับติดตามผล (มาตรฐานที่ 2 ) 
 
 
8. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และคิดค านวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด ค านวณได้
อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้
ภาอังกฤษ ภาจีน และภาษาเมียนมาร์ได้อย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกไขปัญหา 

ผู้เรียนทุกห้อง มึความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกไขปัญหา โดยการจัดท าโครงงานคุณธรรมห้องละ 1 
โครงงาน 



 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลได้ 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนได้รับการ
แนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุรลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนรว่มในกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 แต่งกายด้วยชุดไทยกะเหรี่ยงเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและแต่งกายชุดไทยกะเหรี่ยงมา
โรงเรียนทุกวันศุกร์ 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนที่จัด
ขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้ายร่างกายตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

๑. มีเปา้หมายวิสัยทศัน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอบรม
ตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 

๕. จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ในผู้เรียนเกิดกระบวนการการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฎิบัติจริง
ผ่านการท าโครงงานกิจกรรม การฝึกปฎิบัติในสถานที่จริง 
โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูพัฒนากลวิธี / เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

1. ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบ
อัตนัยและปรนัย 
2. ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นพื้นฐาน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฎิบัติงานประจ าปี (SAR) 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ

คุณภาพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
สื่อสาร และคิด
ค านวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด ค านวณได้
อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
ความสามารถในการสื่อสาร การใช้
ภาอังกฤษ ภาจีน และภาษาเมียน
มาร์ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน / 
โครงการบูรณา
การการสอน
เพ่ือการมีงาน
ท า 

นายอนุชา  
ตรีสุคนธ์ / 
นางลักขณา  
ด้วงปรึกษา 

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกไข
ปัญหา 

ผู้เรียนทุกห้อง มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกไขปัญหา โดย
การจัดท าโครงงานคุณธรรมห้องละ 
1 โครงงาน 

ดีเลิศ 

3. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ 
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ร้อยละ  

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ

คุณภาพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 80 มีความสามารถในการคิดค้น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้ 

ดีเลิศ 

5. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ก าหนด  

ดีเลิศ 

6. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ทุกคนได้รับการแนะแนว
การศึกษาต่อและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียน
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
2. โครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย 
3. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
สมรรถนะ
ผู้เรียน 

- นางสาวสาย
ใจแดงสาคร  
- นายบุญ
เทอด  อรมุต 
- นายศิโรจน์  
ปั้นทองค า 

2. ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 แต่งกายด้วยชุด
ไทยกะเหรี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
และแต่งกายชุดไทยกะเหรี่ยงมาโรงเรียน
ทุกวันศุกร์ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

3. ผู้เรียน
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และ
หลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชนที่จัดขึ้นบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

 



 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
     ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทาง
ร่างกายและ 
จิตสังสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้าย
ร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อ
สังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. มีเปา้หมาย
วิสัยทศัน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 1. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

นางสาวสายใจ
แดงสาคร 

๒. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

๓. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเปา้หมาย 

โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

๔. การพัฒนา
ครูและบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาอบรมตนเองอย่างน้อย 
20 ชั่วโมง/ปี 

ดีเลิศ 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. จดั
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ  

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอส าหรับผู้เรียนและบุคลากรทุก
คน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 

1. โครงการ
ส่งเสริม พัฒนา
และสร้างความ
ตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

- นางสาว
ณัฐฐาพร  
ภิรมรื่น 
- นางพีรนุช  
บุรีงาม 

๖. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพ
อย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ในผู้เรียนเกิด
กระบวนการการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฎิบัติจริง
ผ่านการท าโครงงานกิจกรรม การฝึก
ปฎิบัติในสถานที่จริง โดยมีกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

ดีเลิศ โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๒. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ครูพัฒนากลวิธี / เทคนิคการสอน
อย่างน้อย 2 รูปแบบในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 



 

 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

1. ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพื่อ
ประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและปรนัย 
2. ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 เรื่อง 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๕. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็น
พ้ืนฐาน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท ารายงาน
ปฎิบัติงานประจ าปี (SAR) 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑.๑ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และ
คิดค านวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาไทยได้อย่าง
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

4 ดีเลิศ - กิจกรรมบันทึกการ
อ่านและส่งเสริม
ส านวนสุภาษิต 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 
การเขียน และพัฒนา
ผลการสอบ o-net 
ภาษาไทย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการคิด ค านวณ
ได้อย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
คิด ค านวณได้ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

4 ดีเลิศ - ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 
60 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร การ
ใช้ภาอังกฤษ 
ภาษาจีน และ
ภาษาเมียนมาร์ได้
อย่างเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
ความสามารถในการ
สื่อสาร การใช้ภา
อังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาเมียนมาร์ได้ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

3 ดี - กิจกรรมค่ายบูรณา
การภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา 

ผู้เรียนทุกห้อง มี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา โดยการ 

ผู้เรียนทุกห้อง มี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา โดยการจัดท า
โครงงานคุณธรรมห้อง
ละ 1 โครงงาน 

5 ดีเยี่ยม - รายงานโครงการ
ห้องเรียนคุณธรรม 



 

 

 
มาตรฐาน

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
 จัดท าโครงงาน

คุณธรรมห้องละ 1 
โครงงาน 

    

3. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

1. ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 80 มี
ความสามารถใน
การคิดค้น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อย
ละ 80 ความสามารถ
ในการคิดค้นนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จาก
การท างานในรายวิชา 
IS ไดใ้นระดับดีขึ้นไป 

3 ดี - รายงานกิจกรรมการ
น าเสนอวิชา IS ผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
 

2. ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ80 มี
ความสามารถใน
การคิดค้น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อย
ละ 80 ความสามารถ
ในการคิดค้นนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จาก
การท างานในรายวิชา 
IS ไดใ้นระดับดีขึ้นไป 

3 ดี - รายงานกิจกรรมการ
น าเสนอวิชา IS ผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

4. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

1. ผู้เรียนทุกคน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลได้
ในระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ - พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
สืบค้น 
- กิจกรรม Young 
programmer by kid 
bright 

5. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ก าหนด  

1. ผู้เรียนมีผลการ
เรียนเรียน 0 ร มส มผ 
ลดลงทุกกลุ่มสาระ 
2. ผู้เรียนมีผลการ
เรียนระดับ 2.0 ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัล
ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 
69 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

3 ดี - รายงานโครงการการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- รายงานการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- รายงานการแก้ 0 ร 
มส มผ 



 

 

 
มาตรฐาน

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
6. ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ทุกคนได้รับ
การแนะแนว
การศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่การประกอบ
อาชีพ 

1. ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 ทุกคนได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่การประกอบ
อาชีพ 
2. . ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 ร้อยละ 80 ได้
ศึกษาต่อ 

4 ดีเลิศ - กิจกรรมพัฒนางาน
แนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียน
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 90 
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่าน
การประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
4 

 
 
 
ดีเลิศ 

 
 
 

- ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมเด็กดีศรีสวน
ผึ้ง 
-กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

2. ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ความภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่าในท้องถิ่นและ
ความเป็นวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงสวนผึ้ง 

5 ดีเยี่ยม - กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 
90 แต่งกายด้วย
ชุดไทยกะเหรี่ยงเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนและแต่งกาย
ชุดไทยกะเหรี่ยงมา
โรงเรียนทุกวันศุกร์ 

ผู้เรียนทุกคนแต่งกาย
ด้วยชุดเสื้อกะเหรี่ยงใน
ทุกวันศุกร์ 

5 ดีเยี่ยม - กิจกรรมการแต่งกาย
ส่งเสรมเอกลักษณ์ชน
เผ่าอ าเภอสวนผึ้ง 



 

 

 
มาตรฐาน

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
3. ผู้เรียนยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชน
ที่จัดขึ้นบนความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนทุกคนมีการ
ยอมรับเหตุผลและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5 ดีเยี่ยม - กิจกรรมวันส าคัญ 
- ส่งเสรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมแรลลี่
ศิลปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

4. ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกาย 
ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต
ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. ผู้เรียนมีความรู้สึก
ปลอดภัย เข้าใจวิธี
ป้องกันตนเองและผู้อ่ืน
ให้ปลอดภัยจากสาร
เสพติด ปัญหาทางเพศ 
และอบายมุขทุกชนิด 

5 ดีเยี่ยม - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง และทดสอบ
สมรรถภาพ 
- กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
ในนักเรียนภาวะอ้วน 
- กิจกรรมสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีจิตอาสาต่อ
สังคมท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม - กิจกรรมโรงเรียนสวย
...ด้วยจิตอาสา 
- กิจกรรมเด็กดีศรีสวน
ผึ้ง 
- กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมและ
สถานศึกษาแห่งความดี
ฯ 
- กิจกรรมยุวชน
ประกันภัย 
- กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
(อินเทอร์แรคก์) 

ค่าเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 64 4.42  



 

 

 
มาตรฐาน

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
๑. มีเปา้หมาย
วิสัยทศัน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคีเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม - แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 
2564 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๒. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนมีระบบ
การจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ี
ได้มาตรฐาน 

โรงเรียนมีระบบการ
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน 

4 ดีเลิศ - แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ  
2562 – 2564 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๓. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการ
บริหารหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ 
มาตรฐาน 

โรงเรียนมีการบริหาร
หลักสูตรและการ
จัดการการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ - หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมการ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

๔. การพัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรมตนเองอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/ปี 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาอบรม
ตนเองอย่างน้อย 20 
ชั่วโมง/ปี 

5 ดีเยี่ยม - ข้อมูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

๕. จดั
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อ 
การจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม สะอาด ร่ม
รื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อน
เพียงพอส าหรับ
ผู้เรียนและบุคลากร
ทุกคน 

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่ง
พักผ่อนเพียงพอ
ส าหรับผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคน 

4 ดีเลิศ - กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- กิจกรรมทัศนศึกษา
เรียนรู้คู่ธรรมชาติรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 



 

 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
 2. โรงเรียนมีแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ - กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนทางธรณีวิทยา 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมค่ายบูรณา
การวิทยาศาสตร์และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมศึกษา
นิทรรศการวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมแรลลี่
ศิลปวัฒนธรรม 

๖. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ 
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการ 
บริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ และใช้
ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 

โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
และใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ - กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

 2. โรงเรียนจัดให้มี
ห้องเรียนคุณภาพ
อย่างเพียงพอและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

โรงเรียนจัดให้มี
ห้องเรียนคุณภาพอย่าง
เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

3 ดี - กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 37 4.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ 
จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ในผู้เรียนเกิด
กระบวนการการคิด 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ โดยการ
ปฎิบัติจริงผ่านการ
ท าโครงงาน
กิจกรรม การฝึก
ปฎิบัติในสถานที่
จริง โดยมีกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และมีการ 
จัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์โดย
การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง/การ
ท าโครงงาน/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

3 ดี - กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา 
- กิจกรรมการน าเสนอ 
IS 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการอบรม
การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning 

๒. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ครูพัฒนากลวิธี 
/ เทคนิคการสอน
อย่างน้อย 2 
รูปแบบในแต่ละ
กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ โดยมี
โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ครูทุกคนมีการพัฒนา
และใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 ดี - แผนการจัดการเรียน
การสอน 

2. ครูทุกคนพัฒนา
และใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ 

ครูทุกคนมีการพัฒนา
และใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 ดี - แผนการจัดการเรียน
การสอน 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะ 

ครูและนักเรียนทุกคน
มีข้อตกลงร่วมกันใน
การก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในห้องเรียน 

4 ดีเลิศ - แผนการจัดการเรียน
การสอน 
- กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 



 

 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน/

โครงการ/กิจกรรม) 
 เรียนรู้ สามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

    

๔. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  

1. ครูทุกคนมีการ
จัดท าข้อสอบเพื่อ
ประเมินผู้เรียนทัง้
แบบอัตนัยและ
ปรนัย 
2. ครูทุกคนท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 เรื่อง 

1. ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์และจัดท า
ข้อสอบเพื่อการประเมิน
ผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและ
ปรนัย 
2. ครูทุกคนท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง 
3. โรงเรียนมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตาม
ระเบียบการวัด 
และประเมินผลของ
สถานศึกษาและมีการ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

4 ดีเลิศ - ข้อสอบ 
- วิจัยในชั้นเรียน 

๕. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีการ
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรระดับชั้น
เรียนเป็นพื้นฐาน 
 
 

ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม - หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียน
การสอน 

2. ครูทุกคนมีการ
จัดท ารายงาน
ปฎิบัติงานประจ าปี 
(SAR) 

ครูทุกคนมีการจัดท า
รายงานปฎิบัติงาน
ประจ าปี (SAR) 

5 ดีเยี่ยม -รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของ
บุคลากร 

3. ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 

ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

5 ดีเยี่ยม - รายงาน PLC 
โรงเรียน 
- รายงาน PLC ฝ่าย
งาน 
- รายงาน PLC กลุ่ม
สาระฯ 

ค่าเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ 32 4  



 

 

หมายเหตุ : ระดับคุณภาพ 
  5 หมายถึง   ดีเยี่ยม 
  4 หมายถึง ดีเลิศ 
  3 หมายถึง ดี 
  2 หมายถึง พอใช้ 
  1 หมายถึง ปรับปรุงสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4.10 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.00 ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ยรวม / ระดับคุณภาพ 4.20 ดีเลิศ 
 
หมายเหตุ : ระดับคุณภาพ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง   ดีเยี่ยม 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ดีเลิศ 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ดี 
  1.50 – 2.49 หมายถึง พอใช้ 
  ต่ ากว่า 1.50 หมายถึง ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีการพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมของ
ชุมชนกะเหรี่ยง จึงมีหลักสูตรบูรณาการรายวิชากับวัฒนธรรมการทอผ้ากะเหรี่ยงเพ่ิมเติมด้วย มีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน มีการอบรมทั้งเพ่ือพัฒนาครูตามสายการสอน การพัฒนาครูตามงานที่ได้รับมอบหมาย และ
พัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล(อบรมคูปองออนไลน์)  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครู
พยายามที่จะให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี แต่ก็มีปัญหาบ้างในเรื่องของอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต แต่ทาง
โรงเรียนก็ได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้สอนและนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น ห้อง
ธรณีวิทยา เรือนพยาบาล พิพิธภัณฑ์เรือนกะเหรี่ยง 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใส่ใจจิตอาสา มีความพอเพียง และหลีกเลี่ยงสารเสพติด ตามหลักคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน และสอดแทรกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครู จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กอ่อนและส่งเสริมเด็กเก่ง จัดกิจกรรมพ่ีช่วยน้อง กิจกรรมนักเรียนแกนน า เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และจัดคาบสอนเสริม ส าหรับนักเรียน ชั้น ม .3 และ ม.6 ตลอด
ภาคเรียน อีกทั้งก่อนสอบ O-NET ได้จัดคาบติว O-NET เพ่ิมให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อีกด้วย เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 ถึงแม้ว่าผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จะลดต าลงกว่าปีการศึกษาก่อนหน้านี้ มี นอกจากนี้ยัง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษา
กับภูมิปัญญาในทอ้งถิ่นของตน เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น แต่จะมีปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนบางส่วน แต่ทางโรงเรียนได้เน้นให้
ครูผู้สอนวางแผนจัดการเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ให้เหมาะกับช่วงวัย รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 



 

 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดีเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  รู้วิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  

ในด้านผลการทดสอบระดับชาติ จัดให้มีการชั่วโมงสอนเสริมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ และก่อนสอบ 
O-NET 2 สัปดาห์ จะมีการติวอย่างเข้มให้กับนักเรียนเพ่ือทบทวนและแนะแนวการท าแบบทดสอบโดย
ครูผู้สอนในโรงเรียน ไม่ได้มีการจ้างติวเตอร์จากภายนอก  
 ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเป็นโรงเรียนชายขอบ มี
พ้ืนที่ติดกับเพ่ือนบ้านประเทศเมียนม่าร์ จึงท าให้มีนักเรียนจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จึงท าให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและผสมกลมกลืนกัน แต่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้ง
ครูและชุมชนต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สงบ ไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ นักเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตนเอง ในส่วนของคุณลักษณะของและค่านิยมของสถานศึกษา นักเรียนทุกคนมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมคือ อุดมการณ์คุณธรรม กตัญญู มีวินัย ใส่
ใจจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่
นักเรียนได้ผ่านการประเมิน และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและร่วมมือกันปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนสวย
ด้วยจิตอาสา กิจกรรมการออมของธนาคารโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมของระดับชั้นต่าง ๆ เป็นต้น 

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ซึ่งจัดขึ้นทุกวัน
ศุกร์เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนสงบและซาบซึ้ง โดยแบ่งแยกตามกลุ่มการนับถือศาสนา มีกิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน ท าให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและมีสุขภาพแข็งแรง 
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การใช้โปรแกรม SGS และโปรแกรม Secondary ในการด าเนินการรวบรวมและบันทึกผล 
สัมฤทธิ์ของนักเรียน มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดภาระงานของกลุ่มและ
แก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่าน 
 
3. จุดเด่น 

 นักเรียน สามารถเขียนและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาถิ่น(กะเหรี่ยง) 
รวมทั้งภาษาเมียนมาร์ ได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพได้ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความพร้อมทั้งอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอดนักเรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชนมา
โดยตลอด 



 

 

4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีคะแนนต่ า
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ควรส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการสอบและมุ่งมั่นในการเรียน ครู
ควรพัฒนาการสอนให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดให้มีการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 2. มีการพัฒนา จัดท า จัดหา สื่อและนวัตกรรมให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของทั้ง
นักเรียนและครูผู้สอน 
 3. ปลูกฝัง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของนักเรียนโดยการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการท า
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา 
พัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนและวิธีการสอนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการแยกผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน โดยโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
เป้าหมาย : ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา 
              ๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล  
              ๓. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 
    ๔. นักเรียนสมารถมีความรู้ในการเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพ่ือสร้างรายได้ 
    ๕. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
    ๗. ครุและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนพัฒนาเป็นครุมืออาชีพ 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสวนผึ้งวทิยาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือการมีงานท า ด ารงชีพบนพื้นฐาน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
 



 

 

พันธกิจ :  ๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
   ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
   ๓. พัฒนาจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
   ๔. ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีงานท า และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
จะสังเกตได้ว่า ทั้ง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 
จึงท าให้ระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการท าได้อย่างสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา 
 การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
อยู่เสมอ เช่น การประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางและการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รวมทั้งการท าหลักสูตรให้เหมาะสมกับริบทของสถานศึกษา เช่น หลักสูตรบูรณาการวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ส่งเสริมให้ครุและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ เช่นการ
อบรมออนไลน์เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล การอมรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด้านต่าง ๆ ของครูและบุคลากร 
เมื่อได้อบรมแล้วน ากลับมาขยายผลเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรอ่ืนต่อไป  
 การจัดท าสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการน าข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาแผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงาน   ผลการจัดการศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
     1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
     2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
     3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
     4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
     5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



 

 

     6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
     7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     8. สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างง่ายดายและ
ถูกต้อง เพ่ือน าไปพัฒนางานต่าง ๆ ในสถานศึกษาต่อไป 
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รูปแบบการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการประชุม
ปรึกษาหารือกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนประจ าปี โดยเป็นการจัดท าร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีการประชุมกลุ่มในลักษณะของการประชุม PLC ทั้งการประชุมระดับโรงเรียน ฝ่ายงานต่าง ๆ และ กลุ่ม
สาระ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การอบรม พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

 
3. จุดเด่น 
 มีการใช้การประชุม PLC ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งการประชุมโรงเรียนใน
ทุกวันพุธ ประชุมกลุ่มสาระ ในทุกวันพฤหัสบดี และการประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมและแนว
ทางการแก้ไขที่มีการร่วมมือกัน ท าให้ปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน  
 การมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ใน
ด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการของทุกฝ่ายงาน สะดวกต่อการน าข้อมูลมาใช้ เช่นการวางแผนอัตราก าลังที่
เหมาะสม ข้อมูลจ านวนครูและนักเรียน ข้อมูลการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 การก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาท าให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ก าหนดขอบเขตการท างาน การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๓. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
โดยเน้นความปลอดภัยและเหมาะสม 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. สร้างขอบข่ายงานรับผิดชอบให้แก่บุคลากร เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 2. จัดการประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมและเที่ยงตรง 
 3. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยเย้นความปลอดภัย
และเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน จัดให้มีการแสดงผลงานเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครู
และนักเรียนในกิจกรรมนิทรรศการของโรงเรียน โดยเป็นการน าเสนอเพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของ
ตนเองตามศักยภาพ อีกทั้งครูได้แสดงศักยภาพของตนเองในการสอนมาตลอดปีการศึกษา ซึ่งในกิจกรรม
เป็นไปอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา และได้รับความสนใจจาก
โรงเรียนเครือข่ายที่ 8 โดยมีการน าผลงานมาแสดงและร่วมกิจกรรมตลอดงาน มีการจัดท าแผนบูรณาการทุก
ระดับชั้น เช่น จัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ปรับโครงสร้างรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดสอนวิชา IS และมีการน าเสนอเมื่อจบภาคเรียน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ มีการแข่งขันทักษะ
ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้ นเรียน อย่าง
น้อยปกีารศึกษาละ 2 เรื่อง มีการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน มีการจัดส่งแผนการสอนทุก ๆ เดือน 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  

 
ตัวอย่าง กิจกรรม 

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมนิทรรศการวัน
วิชาการ 
 

- นักเรยีนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร้อยละ 90 
ได้ร่วมแสดงผลงานและ 

นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมและ
แสดงผลงาน สร้างความภาคภูมิใจให้
ตนเอง 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์                            

กิจกรรมวันสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้จากการเข้า
ชมนิทรรศการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

1. นักเรียนทุกคน มีความรู้จากการเข้า
ชมนิทรรศการวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 
2. นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 



 

 

กิจกรรมบันทึกการอ่าน - นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
ร้อยละ 90 บันทึกการอ่าน 

นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่านและ
จัดท าบันทึกการร้อยละ 95 

กิจกรรมการเข้าค่าย
บูรณาการ 

- นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมเข้าค่าย
บูรณาการร้อยละ 90 

นักเรียนร่วมเข้าค่ายบูรณาการลูกเสือ
เนตรนารี และค่ายบ าเพ็ญประโยชน์
ร้อยละ 90 

กิจกรรมเด็กดีศรีสวนผึ้ง 1. นักเรียนร้อยละ 40 พัฒนาตนเองด้าน
การเรียนให้มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้คู่คุรธรรม 
มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนและมีวินัย 

1. นักเรียนร้อยละ 40 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนให้มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้น
ไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้คู่คุร
ธรรม มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ
เรียนและมีวินัย 

3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการประเมินผละตรวจสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ สามารถน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
4. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและชุมชน 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่
ตัวเองชอบและถนัด อีกท้ังช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่คิด วิเคราะห์ และแยกแยะด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยมี
ครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จัดการอบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดเีลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
ดี 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ดีเยี่ยม 

 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานที่ ๒+๓ = มาตรฐานที่ ๑) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดีมาก  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมิน
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 4 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส า เร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกและเขียน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างดีและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าระดับชาติทุก
กลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด 
3) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดีเป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น    
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้วิธีการป้องกัน
ตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 
1.) พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติให้มี
ผลการพัฒนาที่มีการพัฒนาทุก ๆ ปี  โดยการ
ปรับเปลี่ยนการสอนหรือการสอนเสริม 
 
2.) ควรปรับพ้ืนฐานการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้นในระดับดีเยี่ยม 
เพ่ือความเข้าใจในการเรียนของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1)ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิสั ยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ 
 

 
 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 

 
 
 



 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  โ ร ง เ รี ยน ได้ ใ ช้ เทคนิ คการประชุ มที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

 
 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม เ ว ล า แ ล ะ
ความสามารถ 
 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 
3) ครูให้นักเรียนมีส  ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร แล ะแห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย  

 
 
1)  ครู ค วรจั ดกิ จ กร รม เน้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ ในการ
พัฒนาตนเอง  
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาได้อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  ครู ค ว รจั ดกิ จ กรรม พัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ มี
พฤติกรรมทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ใ ห ลกั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ จ น เ กิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
4) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
5) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 



 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน PLC อย่างเต็มรูปแบบและน ามา

ปฏิบัติจริง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
2. อบรมครูเพ่ือให้เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กระจ่างและสามารถ

น ามาใช้ได้ทันท่วงท ี 
3. พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้สามารถน านักเรียนไปสู่การทดสอบระดับชาติ  O – NET ที่มี

ผลการทดสอบเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

ตอนที ่ 5  ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก ก ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ภาคผนวก ค เกียรติบัตร รางวัลที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
เรื่อง การก าหนดการใช้มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
………………………………………………………. 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาสกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จึงปรบัมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอ านาจความในมาตร 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ละระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 ประกอบมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จึงได้ท าการประกาศค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
      (นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนผึง้วิทยา 



 

 

 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

เร่ืองการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
สื่อสาร และคิด
ค านวณ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ค านวณได้อย่างเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาเมียนมาร์ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 60  
 

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกไข
ปัญหา 

ผู้เรียนทุกห้อง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปัญหา 
โดยการจัดท าโครงงานคุณธรรมห้องละ 1 โครงงาน 

ร้อยละ100 

3. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดค้น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการคิดค้น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 80 

4. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 80  



 

 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก าหนด  

ร้อยละ 80  

6. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 100 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียน
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 90  

2. ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียน มีส่วนรว่มในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. ผู้เรียน แต่งกายด้วยชุดไทยกะเหรี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
และแต่งกายชุดไทยกะเหรี่ยงมาโรงเรียนทุกวันศุกร์ 

ร้อยละ 90  
ร้อยละ 90  

 
 

3. ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนที่จัดขึ้นบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 100 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. ผู้เรียน มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. ผู้เรียน มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ 80   
ร้อยละ 80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๑. มีเปา้หมาย
วิสัยทศัน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 

๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ดีเลิศ 

๓. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปา้หมาย 

โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ดีเลิศ 

๔. การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมตนเอง
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 

ดีเลิศ 

๕. จดั
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ  

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับผู้เรียนและบุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

๖. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ในผู้เรียนเกิดกระบวนการการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฎิบัติจริงผ่านการท า
โครงงานกิจกรรม การฝึกปฎิบัติในสถานที่จริง โดยมีกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละ 80 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ครูพัฒนากลวิธี / เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 80  

๔. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  

1. ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัย
และปรนัย 
2. ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 

๕. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
ระดับชั้นเรียนเป็นพ้ืนฐาน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฎิบัติงานประจ าปี (SAR) 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค เกียรติบัตร รางวัลที่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 


