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  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 5 หมู่ 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอนตั้ งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 65 คน 
ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณภาพตาม

เป้าหมายของหลักสูตร โดยครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียนระหว่างกลุ่มสาระและภายในโรงเรียน โรงเรียนอ านวยความพร้อมทั้ง        
ด้านสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี Smart TV ส าหรับใช้ในห้องเรียน                    
มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ กับนักเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ใช้หลักการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ                       
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน                       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการปรับปรุง พัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดโครงสร้างระบบการท างานของ                  
ฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ภายใต้วงจรการท างาน PDCA และ PEAFOWL Model (รูปแบบยูงทองสง่า) สามารถ
ด า เนินงานบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้  ระบบการดูแลช่ วย เหลือนัก เรียนมีประสิทธิภาพ                        
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา     
อย่างเหมาะสม เป็นระบบ มีนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ       

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุม         
ทุกพ้ืนที่ของสถานศึกษา โรงเรียนมีเว็บไซต์ มีเพจ Facebook ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานของโรงเรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

           สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษา          
ในรูปแบบทวิศึกษา ท าให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไป ใช้ ได้ จริ ง  มีทั กษะการท างาน มีความรั บผิดชอบ  บรรลุ และมีความก้ าวห น้ า ในการ เ รี ยนรู้                                
ตามหลักสู ตรสถานศึกษา  ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่ า งมี วิ จารณญาณ                          
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร              
การท างาน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ผู้ เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม                           
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ                      
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย               
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี  ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน                  
รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพ่ือการพัฒนาและใช้ศักยภาพตนเองในการด าเนินชีวิตครอบครัว               
การท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก        
อย่างเหมาะสม มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีงานฝีมือ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะเข้าร่วมงานกับชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีผลงานด้านคุณภาพผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ ระดับชาติ 28 
รางวัล ระดับภาค 1 รางวัล และระดับเขตพ้ืนที่ 81 รางวัล นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ สภานักเรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม.6 เหรียญทอง ระดับชาติและชนะเลิศเหรียญทอง            
ระดับเขตพ้ืนที ่ 
 

จุดเด่นมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลเดิมมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ บริหารจัดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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ในโครงการห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์                  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนที่อยู่พ้ืนที่
ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข                           
มีทักษะการสื่อสาร และทักษะอาชีพในโครงการการทอไม้ไผ่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งห้องเรียนสาขา
บ้านทุ่งมะเซอย่อ มีบริบทแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมาบูรณาการ             
ท าให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     
ซึ่งทุกปีการศึกษามีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 

จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ 

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้วิธีการและ 

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูมีทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรู้ ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน     
ในหัวข้อ “ครูดีในดวงใจ” พึงพอใจในระดับมาก ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ Buddy teacher สะท้อนผลจาก Buddy teacher 
และคณะครูในกลุ่มสาระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระผ่านกิจกรรม AAR ระดับโรงเรียน              
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม หาคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดโดยการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
 2. ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์  

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
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 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และเห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ควรส่งเสริมเรื่องการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร และจัดการศึกษาดูงาน 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่สู่ผู้ศึกษาดูงาน 
 

จุดควรพัฒนา ด้าน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       1. ครูขาดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและการเผยแพร่ 
 2. ครูขาดการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา
จัดท าโครงการเสริมสร้างนวัตกรน้อยและโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย 
 
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตาม
แผน และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
 
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะนักเรียนในศตวรรษที่  21 
ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการสะเต็มศึกษา 
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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยระบุกระบวนการพัฒนา                        
ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหาร คณะครูทุกท่ านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ให้                
ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับต่อไป 
 
 
 
          (นายไชยพร  มะลิลา) 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า จ 
สารบัญ ฉ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 3 
 ข้อมูลนักเรียน 4 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 5 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  5 
   - ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกรด 2 ขึ้นไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6         7 
   - ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 8 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 9 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 9 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 10 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 12 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 14 
   - ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 14 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 14 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 26 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 37 
ส่วนที่ 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 42 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 42 
    - แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น                                                                               46 
ภาคผนวก  
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

   
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 5  หมู่ 1  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 โทรศัพท ์: 034-591016  E-Mail: Saiyokmaneekan@chaiyo.com  
 เปิดสอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 พ้ืนที ่:  28 ไร่ 4 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงการทาง/สถานีรถไฟวังโพ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พ้ืนที่วัดไทรโยคมณีกาญจน์ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านไทรโยค โฮมสเตย์ 

 เขตพ้ืนที่บริการ : มีเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด 5 ต าบล จ านวน 44 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  ต าบลลุ่มสุ่ม จ านวน 11 หมู่บ้าน  
  ต าบลศรีมงคล จ านวน 8 หมู่บ้าน  
  ต าบลสิงห์  จ านวน 6 หมู่บ้าน  
  ต าบลบ้องตี้  จ านวน 4 หมู่บ้าน  
  ต าบลบ้านเก่า  จ านวน 15 หมู่บ้าน 

 แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา

วทิยา 
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แผนผังอาคารโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
อักษรย่อของโรงเรียน  ทร.ม. 
ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของรากฐานความเจริญท้องถิ่น   

ท้องถิ่นจะเจริญเพราะประชาชนในท้องถิ่นมีกา รศึกษา 
โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน ชุมชนเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน 
และโรงเรียนต้องให้บริการการศึกษาท่ีดีแก่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นสถานศึกษาที่ปฏิรูป 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ ลูกทร.ม. ประหยัด มัธยัสถ์ ”  
คติธรรมประจ าโรงเรียน “ สจฺจ เว อมตา วาจา วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”  
เอกลักษณ์ “ อยู่อย่างพอเพียง ”  
ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน ดอกราชพฤกษ์ 
สีประจ าโรงเรียน สีเขียว-เหลือง 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 1 54 - 3 8 66 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ได้แก่  ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน   
      เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  เจ้าหน้าที่การเงิน 1  คน นักการภารโรง 2 คน 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 4 47 15 - 66 

3) สาขาทีส่อนและภาระงานสอน (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        สรุปภาระงานสอนโดยเฉลี่ยของครู เท่ากับ 23 คาบต่อสัปดาห์ 

4) อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนต่อครูโดยเฉลี่ย 16: 1 

 

งานแผน 

7 คน

6 คน

7 คน 9 คน 7 คน

4 คน

9 คน

4 คน

2 คน

19

20

21

22

23

24

25

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห)์
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 937 คน และจ านวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม (คน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2562 
ภาคเรียนที่ 1 191 209 175 160 129 110 974 
ภาคเรียนที่ 2 190 202 169 144 126 106 937 

จ านวนห้อง 6 7 6 6 5 5 - 
จ านวนเฉลี่ยต่อห้อง 32 30 29 26 26 22 28 

 
 - ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 904 คน 

 - ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 989 คน 

 - ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 937 คน 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนช้ัน ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     ภาคเรียนที่ 1 และ 2 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 73.36 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 2 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0,ร 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 974 52 92 84 162 150 152 121 161 746 76.59 
คณิตศาสตร์ 974 128 134 122 211 134 80 56 109 590 60.57 
วิทยาศาสตร์ 790 73 116 93 121 117 108 65 98 509 64.43 
สังคมศึกษาฯ 974 110 45 75 180 181 182 118 83 744 76.39 
สุขศึกษาฯ 974 81 29 40 104 155 180 197 188 824 84.60 
ศิลปะ 974 64 101 63 93 114 124 127 288 746 76.59 
การงานอาชีพฯ 974 68 64 53 69 62 180 123 355 789 81.01 
ภาษาต่างประเทศ 974 119 64 141 209 137 122 70 112 650 66.74 

จ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร 695 ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร 9.14 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 73.36 

หมายเหตุ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะแผนการเรียนวิทย-์คณิต 
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- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.04 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 2 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0,ร 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 937 50 81 61 174 149 183 94 145 745 79.51 

คณิตศาสตร์ 937 93 121 102 176 132 107 67 139 621 66.28 

วิทยาศาสตร์ 760 69 133 65 79 106 114 91 103 493 64.87 

สังคมศึกษาฯ 937 74 53 48 131 155 173 118 185 762 81.32 

สุขศึกษาฯ 937 28 29 27 105 129 199 186 227 846 90.29 

ศิลปะ 937 54 44 63 91 112 185 151 237 776 82.82 

การงานอาชีพฯ 937 33 31 39 124 128 134 122 326 834 89.01 

ภาษาต่างประเทศ 937 45 182 127 101 124 152 97 109 583 62.22 

จ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร 446 ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร 6.09 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 77.04 

หมายเหตุ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะแผนการเรียนวิทย-์คณิต 
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ตารางแสดงร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกรด 2 ขึ้นไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ร้อยละเฉลี่ย
รวม 

ภาคเรียนที่ 1 76.59 60.57 64.43 76.39 84.60 76.59 81.01 66.74 73.36 

ภาคเรียนที่ 2 79.51 66.28 64.87 81.32 90.29 82.82 89.01 62.22 77.04 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 75.20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป เมื่อเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 เพิ่มข้ึน +3.68 
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ตารางเปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

จ านวน
นักเรียนที่
ติด 0, ร 

ร้อยละ
จ านวน

นักเรียนที่
ติด 0, ร 

ภาคเรียนที่ 1 52 128 73 110 81 64 68 119 695 9.14 

ภาคเรียนที่ 2 50 93 69 74 28 54 33 45 446 6.09 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร ปีการศึกษา 2562 ลดลง -3.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร เมื่อเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2                         
ปีการศึกษา 2562 ลดลง -3.05 
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69 74
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54

33
45

6.09

ตารางเปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 190 3 2 29 158 187 98.42 
ม. 2 202 10 5 97 95 192 95.05 
ม. 3 169 4 8 77 88 165 97.63 
ม. 4 144 1 0 23 120 143 99.31 
ม. 5 126 3 0 17 106 123 97.62 
ม. 6 106 1 0 15 90 105 99.06 
รวม 937 22 15 258 657 915 97.65 

 

 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 190 0 0 22 168 190 100 
ม. 2 202 1 1 29 171 200 99.01 
ม. 3 169 1 1 24 143 167 98.82 
ม. 4 144 1 4 8 131 139 96.53 
ม. 5 126 0 0 45 81 126 100 
ม. 6 106 0 0 54 52 106 100 
รวม 937 6 6 179 746 928 99.00 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
   ผลการสอบวัดระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยมฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 163 53.17 13.58 83.00 20.00 54.00 62.00 
คณิตศาสตร์ 163 21.18 8.50 44.00 4.00 20.00 16.00 
วิทยาศาสตร์ 163 28.14 7.09 46.50 13.00 28.00 22.00 
ภาษาอังกฤษ 163 28.36 7.17 54.00 12.00 28.00 26.00 
*มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ผลการสอบวัดระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยมฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 105 35.21 12.98 73.50 14.50 33.00 27.00 
คณิตศาสตร์ 105 17.95 7.84 65.00 5.00 15.00 15.00 
วิทยาศาสตร์ 105 25.29 7.49 56.50 11.00 24.00 18.50 
สังคมศึกษา 105 32.52 7.18 54.00 14.00 33.00 32.00 
ภาษาอังกฤษ 105 22.37 6.35 51.25 7.50 22.50 18.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.88
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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1.6 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายในโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายนอกโรงเรียน (ในท้องถิ่น) 

1. อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1. เส้นทางรถไฟสายมรณะ  
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2. ถ้ ากระแซ   
3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3. ถ้ าเชลย  
4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4. น้ าตกไทรโยคน้อย  
5. ห้องปฏิบัติการเคมี 5. อุทยานแห่งชาติปราสาทเมืองสิงห์  
6. ห้องเกียรติยศ 6. พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ  
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 7. เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เขตร้อน  

   ม.มหิดล กาญจนบุรี 
10. สวนรักษ์วิทยาศาสตร์  
11. ห้องสวนพฤกษศาสตร์  
12. ห้องธนาคารโรงเรียน SMW  
13. ห้องดนตรีไทย  
14. ห้องดนตรีสากล  
15. ลานธรรมรส  
16. ศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทย  
17. ห้องพยาบาล  
18. ห้องแนะแนว  
19. ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
20. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม  
21. ห้องปฏิบัติการคหกรรม  
22. สนามกีฬา  
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 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 โรงเรียนน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี  โดยน านักเรียนไปทัศนศึกษา

สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้  

ระดับชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุทยานสงครามเก้าทัพ ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดทิพย์สุคนธาราม ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการชั่งหัวมันในโครงการพระราชด าริ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง  

จังหวัดเพชรบุรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สวนสนุกดรีมเวิร์ล ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 (หมายเหต ุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19) 

นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดพานักเรียนไปพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมอีก ดังนี้   
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดพุพง ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค                                  

จังหวัดกาญจนบุรี 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดใหม่เจริญผล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา                                  

จังหวัดกาญจนบุรี 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าลูกเสือ-เนตรนารีที่ค่ายซาฟารีปาร์ค&แคมป์ ต าบลหนองกุ่ม 

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีที่ค่ายศรียานนท์ ต าบลบางเก่า                        

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 100 คน เข้ าค่ ายคณิตศาสตร์  SMW math camp 1  

ตามโครงการ SMW math camp 1 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา (7 กันยายน 2562) 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 184 คน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp for 

communication & IT ตามกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา (24 
สิงหาคม 2562) 

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/2, 5/1 และ 6/1 จ านวน 115 คน ทัศนศึกษา 3 แห่ง ตามกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 (24 สิงหาคม 2562) ไดแ้ก่  

- โครงการเขาชะงุ้ม  ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
- ณ สัทธา ต าบลวังเย็น อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
- The secret space ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

8. นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน อ าเภอ จังหวัด ตามเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับค าขวัญของโรงเรียนได้แก่                   
"วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ล้ าเลิศวิชา" โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรม                       
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ 97 กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและ     
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการค่ายเสริมทักษะด้านต่าง  ๆ          
ค่ายสะเต็มศึกษาหุ่นยนต์เติมฝัน ค่ายภาษาต่างประเทศ และค่ายเสริมทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรี ยน             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   

 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ โครงการเรียนซ่อมเสริม
นักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ กิจกรรมพัฒนาการเขียนอักษรไทยที่ได้มาตรฐาน  กิจกรรมท่องอาขยาน       
สืบสานวัฒนธรรมทางภาษา  กิจกรรม PLC การเขียน ค่าย English camp การจัดการเรียนการสอน           
วิชาภาษาจีนกับกิจกรรมภาษาจีนน่ารู้ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา     
ด้วยโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้น             
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ค่ายสะเต็มศึกษาหุ่นยนต์เติมฝัน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน              
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาผู้เรียนให้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน                     
ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วย                      
การประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวสะเต็ม และการประกวดโครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                      
และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอน    
ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้ เรียนให้                            
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน
คุณภาพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนสร้างผลงานบน youtube facebook มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการ
หลากหลาย มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการคิดพิชิต O – net คลินิกคณิตศาสตร์ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านอาชีพให้การอบรมด้านอาชีพกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดท า Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และ ID plan นักเรียน 

 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.           
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม        
นศท.จิตอาสา จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวร          
ท าความสะอาดห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการกีฬาสีภายใน       
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ -เนตรนารี 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน การจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง มีการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแปรผล  จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพ           
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ทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม   พัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม ด้วยโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ                      
(Urine Tests) ค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด การจัดการเรียนรู้เพศวิถี  จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝัง                 
ให้ผู้ เรียนด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชน ใน                     
การประกวดขบวนพาเหรดแฟนซี ชุดรีไซเคิล งานกีฬาสัมพันธ์ก านันผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า
ให้แก่ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3R กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
แต่ละห้องเรียน เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
ที่ปฏิบัติได้ 

ผลต่าง จ านวน
นักเรียนที่
ปฏิบัติได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ของร้อยละที่

ปฏิบัตไิด้ 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    4 ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน     
การ เขียน การสื่ อสาร และการคิด
ค านวณ 

74 
ดี 

97.65 +23.65 915 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

77 

ดี 
88.04 +11.04 825 4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

74 

ดี 
75.66 +1.66 709 4 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

85 
ดี 

96.26 +11.26 902 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

73 

ดี 
75.20 +2.20 709 4 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

91  
ดี 

91.88 +0.88 861 4 ดีเลิศ 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในภาพรวมคิดเป็น     

ร้อยละ 97.65 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 74  หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมิน ตามระดับชั้น             

นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์   นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้               

นักเรียนน าเสนอผลงาน/รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

รายวิชาตามที่ครูก าหนด  โดยสังเกตได้จากแบบประเมินการอ่าน การเขียนของแต่ละระดับชั้น แบบประเมิน

การพูดเล่าเรื่องจากการเขียนบันทึก แบบประเมินการเขียนบันทึกรายบุคคล แบบประเมินการน าเสนอ            

ชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ แบบสรุป/รายงานการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน

ของนักเรียน  โดยผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ได้แก่ บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก บันทึกเขียนตามค าบอก 

สมุดเขียนสะกดค าของนักเรียน ผลงานเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน เรียงความ งานเขียนสร้างสรรค์                     

บันทึกคมความคิด ผลรางวัลสนับสนุน ได้แก่  1. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย                      

ระดับชั้น ม.1–3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ           

2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1–3 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน                       

การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4–6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 4. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่อ งอาขยานท านองเสนาะ                      

ระดับชั้น ม.1–3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน                     

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 5. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4–6 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับระดับชั้น ม.4–6 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 7. รางวัลเหรียญทอง                  

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดับระดับชั้น ม.1–3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 88.04 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 77 นักเรียนผ่านการประเมิน        

การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.65 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่ แบบสรุป                

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ   

ในการคิด ผลงานนักเรียนได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียน Mind Map เป็นต้น  

ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3                    
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ                           

2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1–ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  3. รางวัลเหรียญทอง                 

การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4–ม.6  งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 75.66 จากค่าเป้าหมาย     
ร้อยละ 74 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ   
2. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 -ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 3. รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 4. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 5. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 -ม.6           
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
6. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4 -ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 7. รางวัลเหรียญทอง            
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึกษา                                         
8.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 -ม.3                       
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      
เป็นต้น 

 ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเป็น                         

ร้อยละ 96.26 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต                  

และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ 

1. สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก

การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 2. แบบรายงานการอ้างอิงเอกสาร

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านที่ 5 ความสามารถใน

ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 - 6   4.  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ชิ้ น ง า น                                                      

5. รายงานผลการประเมินทักษะผู้ เรียนด้าน Digital Literacy 6. แบบรายงานการเลือกใช้ซอฟต์แวร์                        

ในการท างาน  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  1. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่อง  
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ใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ   2. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage                       

ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 3. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน                  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 4. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นั ก เ รี ยน  ระดั บ เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า  5 . ร า งวั ล เหรี ยญทอง  กา รแข่ ง ขั น การ สร้ า ง  Webpage                                       

ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ                          

และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 6.รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น   

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน                  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผลการเรียน 
2 ขึ้นไป ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 75.20 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 73 และจากการที่โรงเรียน 
ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ิมขึน้ 2 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.44 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.07 และผลการทดสอบชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เ พ่ิมขึ้น 1 กลุ่มสาระ                              
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.64    

จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ในระดับ 2 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 73.36 และภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ในระดับ 2 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 77.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1              
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม 2 ภาคเรียน ร้อยละ 75.20   

จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนที่ติด 0, ร ร้อยละ 9.14 และ
ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนที่ติด 0, ร ร้อยละ 6.09 ลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 

ผลงานด้านคุณภาพผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ ระดับชาติ 28 รางวัล ระดับ
ภาค 1 รางวัล และระดับเขตพ้ืนที ่81 รางวัล 
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 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.88             
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 91 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนทุกคนมี             
ID Pan และ Portfolio เ พ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  พฤติกรรมที่ เกิดกับผู้ เรียน ได้แก่                     
นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน คือ งานช่างไฟฟ้าและงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะและงานเขียนแบบ เป็นต้น ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน  
แบบสังเกตการณ์ท างาน แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผลรางวัลสนับสนุน  
ได้แก่ 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ                        
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่                    
ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 4. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ  ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 5. ร างวัลเหรียญทอง                 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1–ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ          
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
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1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
ที่ปฏิบัติได้ 

ผลต่าง จ านวน
นักเรียนที่
ปฏิบัติได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ของร้อยละที่

ปฏิบัติได้ 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    4 ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

93  
ดี 

95.41 +2.41 894 5 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

86  
ดี  

89.86 +3.86 842 4 ดีเลิศ 

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

82  
ดี 

84.41 +2.41 791 4 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

83  
ดี 

83.45 +0.45 782 4 ดีเลิศ 

 

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.41     
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 93 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  ร้อยละ 99.00  
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  ร้อยละ 91.75  ผลรางวัลสนับสนุน ได้แก่   
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

ปีการศึกษา 2562 
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 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.86 จากค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 86 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณีวันส าคัญของท้องถิ่น ร้อยละ 91.75 นักเรียนมีพฤติกรรม             
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 88.89 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 100 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน           
ความเป็นไทย ร้อยละ 85.19 รักและภูมิ ใจในประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  ร้อยละ 83.49                             
ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษาก าหนด                             
แบบบันทึ กความภูมิ ใ จ ในท้ องถิ่ นและความ เป็ น ไทย  แบบบันทึ ก ร่ วมกิ จกรรมตามประ เพณี                                      
วันส าคัญของท้องถิ่น ผลรางวัลสนับสนุน ได้แก่ รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1–ม.3                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4–ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม                   
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เป็นต้น 

 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.41 
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ร้อยละ 85.19 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 83.49 ผลเชิงประจักษ์ นักเรียนมีความแตกต่าง          
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี โดยนักเรี ยนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข         
ดังจะเห็นได้จากการร่วมการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง กิจกรรมกีฬาภายใน เป็นต้น 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.45 จากค่าเป้าหมาย             
ร้อยละ 83 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ        
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 77.65 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ     
กรมพลศึกษา ร้อยละ 63.50 นักเรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร้อยละ 95.50 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ      
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ร้อยละ 88.89 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 91.75 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ แบบประเมินน้ าหนัก
ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน  
แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotient :EQ) และแบบคัดกรอง                 
ปัญหาสุขภาพจิต (SDQ) ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล       
ประเภทชาย ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม         
เ พ่ื อนที่ ป รึ กษ า  (Youth Counselor : YC)  ม . 4 – ม . 6 ง านศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เ รี ยน  ร ะดั บ ช าติ                                  
ร า ง วั ล เหรี ยญทอง  การแข่ ง ขั น ว าดภาพระบายสี  ม . 1  –  ม . 3  งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เ รี ยน                                      
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ร ะดั บ เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ กษ า  ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ทอ ง  ก า ร แ ข่ ง ขั น ว า ดภ า พระบ า ย สี  ม . 4  –  ม . 6                                            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4 – ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น 

ผลการประเมินน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินผลการประเมนิสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2562 
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3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 2. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม    
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
          5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ 
          6. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
          7. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
 8.  ผู้ เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานกองทุนสนับสนุน                          
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพ่ือการพัฒนาและใช้ศักยภาพตนเองใน
การด าเนินชีวิตครอบครัว การท างานและอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนได้ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง                    
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการใน
ระดับภูมิภาคอย่างหลากหลาย   
 9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
 10. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
 2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์  

3. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และเห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 2. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด สามารถเป็น
แบบอย่างได ้
 4. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

5. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

6. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8. พัฒนาให้นักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

โครงการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่   โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์                         
คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                             
โครงการเสริมสร้างนวัตกรน้อย  โครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่โรงเรียนก าหนด  
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โ ร ง เ รี ย น ไ ท ร โ ย ค ม ณี ก า ญ จ น์ วิ ท ย า มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น                                        

(School Base Management) ภ า ย ใ ต้ ว ง จ ร คุ ณ ภ า พ  ( PDCA) ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ                                           
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
          โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย                        
อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและ                     
ความต้องการของชุมชนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต ทักษะการสื่อสาร สามารถด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข มีการวิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิ สัยทัศน์                     
ประเมินทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา (รายละเอียด 3 ปี         
พ.ศ. 2560-2562) จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และก าหนดให้มีการรายงาน                   
การใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าผลมาพัฒนาการบริหารและการจัดการในปีถัดไป 

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานของ 5 กลุ่มงาน มีการบริหารอัตราก าลังให้ เพียงพอและสอนตรงตามวิชาเอก             
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน
จากบุคลากรกลุ่มสาระ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นระบบ ได้แก่ มีการเยี่ยมบ้าน    
การคัดกรองนักเรียน มีการส่งเสริมและพัฒนา การติดตามและแก้ไขปัญหา การให้ค าปรึกษา กิจกรรมโฮมรูม 
และการประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไปจากเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และท ารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้                  
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในพ้ืนที่
ห่างไกล โครงการห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนแม่                        
จั ดครู ที่ สอนประจ าที่ โ ร ง เ รี ยน ไทร โ ยคมณี กาญจน์ วิ ทย า เดิ นทางสลั บกัน ไปสอนที่ ห้ อ ง เ รี ยน                             
สาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์และวันที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนจะจัดรถรับส่งนักเรียนรับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
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เพ่ือนักเรียนจะได้ใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแหล่งเรียนรู้ต่ าง ๆ              
ห้องสมุด ฯลฯ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนแม่ ได้สร้างความรู้จัก คุ้นเคยกับสถานที่ และเพ่ือนร่วม
โรงเรียน 

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน เน้นการพัฒนา

ทักษะชีวิต การสื่อสาร การด าเนินชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน               

โดยมีการด าเนินการดังนี ้

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 

2. จัดท าหลักสูตรทวิศึกษา เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตรทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.) 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์    
ลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา  

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร          
อย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง
ของแต่ละบุคคล (ID PLAN) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล   
สะท้อนกลับ ส าหรับปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม (Model) ของกลุ่มสาระ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดท าแผนและมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ                  
ในการบ ารุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่ และประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ มีอาคารฝึกงาน 3 หลัง          
มีหอประชุม ที่มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม            
มีสวนหย่อม มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก      
แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ห้องธนาคารโรงเรียน SMW ห้องดนตรีไทย  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สวนรักษ์วิทยาศาสตร์ ลานธรรมรส ศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทย ห้องดนตรีสากล 
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ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการคหกรรม     
สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ ากระแซ ถ้ าเชลย น้ าตกไทรโยคน้อย                       
อุทยานแห่งชาติปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ศูนย์การศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เขตร้อน  ม.มหิดล 
กาญจนบุรี   

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ สั ญ ญ า ณ  Wifi ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พ้ื น ที่ ร ว ม ถึ ง                                               
ห้ อ ง เ รี ย น ส า ข า บ้ า น ทุ่ ง ม ะ เ ซ อ ย่ อ  มี ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พ จ  Facebook                                   
โรง เรี ยนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่ านเครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต                              
LMS (Learning Management System) ส นั บ ส นุ น ง า น สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  ด้ ว ย  DLTV แ ล ะ  DLIT                         
สนับสนุนการ ใช้ โปรแกรมส านั ก งาน  เ ช่ น  กา รสแกนลายนิ้ ว มื อลง เ วลาท า ง านของคณะครู                                      
การใช้โปรแกรมงานบุคคล โปรแกรมงานทะเบียน (My Office) โปรแกรมงานพัสดุ โปรแกรมทะเบียนและ
วัดผลนักเรียน โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด โปรแกรมตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนด้วยระบบแตะบัตร 
การรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ                    

การจัดการ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ที่ปฏิบัติได้ 
สรุปผล 

การประเมิน 
 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ที่ปฏิบัติได้ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและ

แผนการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐาน

การศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาขับเคลื่อนความส าเร็จ

ของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด                           

โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยามีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 47 โครงการ                

จ านวน 140 กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 42 โครงการ                         

คิดเป็นร้อยละ 89.36 ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จ สรุปผลความต้องการของผู้ปกครองจากงานประชุมผู้ปกครอง

พบว่าผู้ปกครองและชุมชนมีความคาดหวังว่าคระครูของโรงเรียนจะสอนนักเรียนโดยไม่หวงวิชาและไม่ปล่อย

เกรดให้กับนักเรียน เพราะการปล่อยเกรดคือการท าลายนักเรียนและท าลายชื่อเสียงของโรงเรียน หากนักเรียน

ไปสอบแล้วไม่ติดมันสื่อถึงคุณภาพของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนรักษามาตรฐานการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ไปรวมทั้งระเบียบวินัยด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ร้อยละ 97.79 และผลการประเมิน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดประชุมระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 75.72 

 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาบริหารจัดการ        

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) บริหารกระบวนการ

ท างานอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนการปฏิบัติงานของ 5 กลุ่มงาน ด าเนินการตามแผนงานจัดท ารายงาน                   

การประชุม รายงานการใช้แผนการปฏิบัติงานและประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัด ประกอบด้วย                            

กลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 87.50 กลุ่มบริหารงบประมาณ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 100 

กลุ่มบริหารทั่วไป ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 85.71 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 100 

และกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 100 บริหารอัตราก าลังที่เพียงพอต่อความต้องการของ

สถานศึกษา มีบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวิชาเอก บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน             

ที่เป็นระบบตามขั้นตอน ส าเร็จร้อยละ 100 มีการประเมินผลในระดับ 4 ขึ้นไปจากเกณฑ์การวัดและ
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ประเมินผลของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเป็นที่ยอมรับและเป็น

แบบอย่างเผยแพร่ผลงานสู่ผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนภายนอก มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อน

โรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 90  ผลงานเชิงประจักษ์  

ได้แก่ ได้รับเกียรติรับโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ด้านการควบคุมการ

บริโภคยาสูบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีผลการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบใน

สถานศึกษาของตนเองอย่ าง เป็นที่ ประจักษ์  นอกจากนี้ โ ครงการห้อง เรี ยนสาขาทุ่ งมะเซอย่อ                              

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ด าเนินงานประสบความส าเร็จ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนและนักเรียนที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ซึ่งมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกปีการศึกษา 

 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง                 
รอบด้านตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนรู้ มีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 87.50                
นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 79.55 และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษามีความส าเร็จคิดเป็น     
ร้อยละ 92.00 นักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษา ประจ าปี 2562 สามารถศึกษาต่อจ านวน 10 คน 
จากนักเรียนทั้งหมด 13 คน โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ                    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        
(งบเรียนฟรี 15 ปี) และโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 80                  
มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่                     
ระดับภาคและระดับประเทศ  เป็นจ านวนมากดังนี้ 

1 .  ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ  1  ก า ร แ ข่ ง ขั น วิ จิ ต ร ก า ร พ า น พุ่ ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ                                 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยรางวัล
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น โครงการยุวชนประกันภัย และรางวัล
ชมเชย การประกวดเพลง โครงการยุวชนประกันภัย 

3. รางวัลระดับเหรียญเงิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการประกวดตามโครงการ                      
Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ปีที่ 4 

4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 เหรียญทอง 47 เหรียญ เหรียญเงิน 
17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 8 เหรียญ และการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ เหรียญทอง 6 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญ
ทองแดง 6 เหรียญ 
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5. ชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันเปตองชายเดี่ยว มหกรรมกีฬานักเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับดีเลิศ  

ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ                   

จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาส ในการพัฒนาตนเอง                       

ในการอบรมศึกษาดูงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมง

ที่ได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการก าหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ            

การเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง / ภาคเรียน ครูที่ได้รับการประเมินการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นครู คศ.1 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04 และครูได้รับการพัฒนา

วิชาชีพการท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ ครูมีวิทยฐานะช านาญการเพิ่มข้ึน 

4 คน ครูช านาญการพิเศษคงเดิม 3 คน โดยในปัจจุบัน มีครูที่มีวิทยฐานะทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 36.84                   

ดังปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2562 

พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน              

ด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไปสู่คุณภาพผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2562

30-39 ชั่วโมง 40-49 ชั่วโมง 50-59 ชั่วโมง 60-69 ชั่วโมง 70 ชั่วโมงขึ้นไป
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 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา                

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและ

เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน ได้แก่ มีแผนผังอาคาร สถานที่  จัดท าแผนและมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ                     

ในการบ ารุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ                      

ถูกสุขลักษณะ มีอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัย                   

มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จัดท าแผนระบบ                    

ควบคุมความปลอดภัย ด าเนินการตามแผน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง รักษาสภาพอาคารเรียนให้มี            

ความมั่นคง  แข็งแรง มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 

และรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  

Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนงานสื่อการเรียนรู้ ด้วย DLTV และ DLT  

โดยโรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากความ

พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562
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3. จุดเด่น 

1. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีระบบการบริการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน        

มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

และเป็นแบบอย่างได้ บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ               

การส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน ในโครงการห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ เพ่ิมโอกาส                   

ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง

สามโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะการสื่อสาร และทักษะอาชีพในโครงการการทอไม้ไผ่

และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ มีบริบทแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูทุกท่านเป็นไปอย่างทั่วถึง สนุกสนาน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสุข 

นักเรียนได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคน ได้ศึกษาธรรมชาติจากสภาพจริง การดูแลนักเรียนมีครูอัตราจ้าง

ประจ าอยู่ที่ห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อเพ่ือดูแลและช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและควบคุมความประพฤติ

นักเรียน อยู่ในสายตาของครูด้านชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนมีปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนที่นักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษาข้อความรู้

ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก การจัดการเรียนการสอนน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ                           

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และค่านิยมหลักของ              

คนไทย 12 ประการมาบูรณาการ ท าให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งทุกปีการศึกษามีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังปรากฏในแผนภาพ 
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 2. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนทวิศึกษา สาขาช่างเชื่อม ด้วยการประสาน                 

ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดกาญจนบุรี  และได้รับใบรับรองการฝึกงานในสายวิชาชีพ                  

นักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 76.92                    

ในสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ และช่างกลโรงงาน นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอย่าง               

มีความสุข มีทักษะการสื่อสาร และทักษะอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากนี้ได้น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเป็นที่ยอมรับและ                         

เป็นแบบอย่างเผยแพร่ผลงานสู่ผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนภายนอก  

 

4. จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยายังไม่เป็นรูปธรรมและ    
ขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

1. ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน มีการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 

2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ  

3. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่สู่ผู้ศึกษาดูงาน พัฒนา 
PEAFOWL Model (รูปแบบยูงทองสง่า) และด าเนินการตาม ระบบ ขั้นตอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

76.92

13.08

แผนภูมิแสดงการศึกษาต่อของนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
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 4. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน

การสอน ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพ่ือลดภาระในการซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่าย พัฒนาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พบว่า โรงเรียนมี    
การบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด             
ดังนั้น เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย องค์กร ชุมชุน หรือหน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหา                 
เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่  

3. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศ
ก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC  

4. น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่                     
การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ก ากับ ติดตาม แผนการใช้งบประมาณให้ส่งผลต่อผู้เรียนและ            
การจัดเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 5. สถานศึกษาต้องเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 6 . กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้กลุ่ มบริหารงานแต่ละฝ่ าย                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิจัย                       
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

7. พัฒนา PEAFOWL Model (รูปแบบยูงทองสง่า ) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 ครูด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากหัวหน้ากลุ่มสาระ                    
และครูในกลุ่มสาระ มีแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง         
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  มีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  ครูจัดเวทีให้นักเรียนแสดงทักษะ 
ความสามารถ รวมถึงแสดงผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการคิดและลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมเปิดบ้านเรียนรู้                 
เปิดประตูมณีกาญจน์และการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 

 2. ครูจัดท าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรู้  และทะเบียน                  
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  มีการบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน                
และภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการเข้ากับเนื้ อหาวิชาไว้อย่าง
เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาตามความสนใจ 

 3. ครูปฐมนิเทศก่อนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเพ่ือชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   
ทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอบถามความต้องการในการจัด            
การเรียนรู้จากผู้เรียน จัดท าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงระหว่างครูกับเพ่ือนร่วมชั้น             
มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน ในหัวข้อ “ครูดีในดวงใจ” และให้ผลสะท้อนกลับ         
แก่ครูผู้สอน 

 4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้    
และมีสมุดบันทึกคะแนนเก็บที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้เครื่องมือ            
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด            
ในแบบทดสอบกลางภาคเรียนและแบบทดสอบปลายภาคเรียนอย่างชัดเจน  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง  ครูท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนและท าวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบและน าผลมาพัฒนาแบบทดสอบ 
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 5. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับบุคลากรในกลุ่มสาระ มีการพูดคุยก าหนดปัญหาที่
ต้องการแก้ไขร่วมกัน ค้นหาแนวทางวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับผู้เรียน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ         
โดยจัดตาราง PLC ทั้งของงานวิชาการและตาราง PLC ของกลุ่มสาระ มี Buddy teacher ในกลุ่มสาระเพ่ือ
นิเทศการสอนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ มีการสะท้อนผลจาก Buddy teacher และครูในกลุ่มสาระ นอกจากนี้
ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระผ่านกิจกรรม AAR ระดับโรงเรียนเพ่ือน าผลมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ครูด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
ที่ปฏิบัติได้ 

ผลต่าง จ านวนครู 
ที่ปฏิบัติได้

(คน) 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ของร้อยละ 
ที่ปฏิบัติได้ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    4 ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

84 
ดี 

84.21 +0.21 48 4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

85 
ดี 

87.72 +2.72 50 4 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน      
เชิงบวก 

81 
ดี 

85.96 +4.96 49 4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80 
ดี 

82.46 +2.46 47 4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้ อมู ลสะท้ อนกลับ เ พ่ือ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

82 
ดี 

89.47 +7.47 51 4 ดีเลิศ 

หมายเหตุ คิดจากจ านวนครู 57 คน 
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 1. ครูร้อยละ 84.21 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 - ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ จ านวน 6 รายการ 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวิจิตรการพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยรางวัลหม่อมหลวงสราลี     
กิติยากร  

 2. ครูร้อยละ 87.72 มีทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรู้  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา                
มีบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, 2, 3 
 - แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ส าคัญ (ในท้องถิ่น)  ได้แก่ ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ ากระแซ ถ้ าเชลย                  

น้ าตกไทรโยคน้อย อุทยานแห่งชาติปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124                    

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์     

เขตร้อน ม.มหิดล กาญจนบุรี   

 3. ครูร้อยละ 85.96 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้ สอน ในหัวข้อ “ครูดี ในดวงใจ”                               
อยู่ในช่วง 3.01-4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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 4. ครูร้อยละ 82.46 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการบันทึกหลังการจัด   
การเรียนรู้ มีสมุดบันทึกคะแนนเก็บ ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียน  น าผลมาพัฒนาผู้ เรียน  มีการวิ เคราะห์ข้อสอบ                           
และมีวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 5. ครูร้อยละ 89.47 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง              
การจัดการเรียนรู้ มีการจับคู่ Buddy teacher มีการสะท้อนผลจากคู่ Buddy teacher และครูในกลุ่มสาระ         
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระผ่านกิจกรรม AAR 
 

3. จุดเด่น 
  1. ครูมีทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรู้ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา       
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข        
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน ในหัวข้อ “ครูดีในดวงใจ” อยู่ในช่วง 3.01-4.00 
หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 3. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
มีการจับคู่ Buddy teacher มีการสะท้อนผลจากคู่ Buddy teacher และครูในกลุ่มสาระ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระผ่านกิจกรรม AAR 
  

4. จุดควรพัฒนา 
       1. ครูขาดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและการเผยแพร่ 
 2. ครูขาดการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และได้รับการนิเทศการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อภาคเรียน 
 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
มีแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) อย่างน้อย 4 แผนต่อภาคเรียน 
 3. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน  
 4. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย อย่างน้อย 4 ชิ้นต่อภาคเรียน 
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 5. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ                 
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 6. มีโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับสถานศึกษา 
 7. ครูมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้ สอน ในหัวข้อ “ครูดี ในดวงใจ”                            
อยู่ในช่วง 4.01-5.00 หรือมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อครูผู้สอน 
 8. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล       
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 9. ครูทุกคนหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อสอบ  ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ                 
และท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและมีการเผยแพร่ทั้ง 2 ภาคเรียน 
 10. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 3   
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  เ พ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพการศึกษาของสถานศึกษา                              
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน ในภาพรวมของจุดเด่น                            
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
          1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 2. ผู้ เ รี ยนบรรลุ และมี ค วามก้ า วหน้ า ใน         
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น   โ ดย ใช้ เ หตุ ผ ลประกอบกา รตั ด สิ น ใ จ             
และแก้ปัญหาได ้

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม    
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
          5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ   
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ 
          6. ผู้ เ รี ยนมีพฤติกรรมเป็นผู้ ที่ มี คุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

คุณภาพของผู้เรียน 
          1. จัดกิจกรรมส่ ง เสริมความสามารถใน           
การสร้างนวัตกรรม ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
 2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์  

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนดูแล
รักษาสุขภาพ ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และเห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

          7. ผู้ เรียนยอมรับและอยู่ ร่ วมกันบนความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
 8. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น                          
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รู้จักความฉลาดทาง
อารมณ์ของตนเองเพ่ือการพัฒนาและใช้ศักยภาพตนเอง
ในการด าเนินชีวิตครอบครัว การท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง                    
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการใน
ระดับภูมิภาคอย่างหลากหลาย   
 9. ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
 10. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          1. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีระบบ
การบริการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน            
มีประสิทธิภาพ ส่ งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ บริหารจัดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง เป็นระบบ ครอบคลุมทุก พ้ืนที่  
โดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ในโครงการห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง
สามโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลใน
ถิ่นทุรกันดาร  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของโรงเรียน
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยายังไม่เป็นรูปธรรมและขาด
ความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   

1. ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาชัดเจน มีการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 

2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะการสื่อสาร 
และทักษะอาชีพในโครงการการทอไม้ไผ่และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ 
มีบริบทแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกท่านเป็นไปอย่างทั่วถึง 
สนุกสนาน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสุข นักเรียน
ได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคน ได้ศึกษาธรรมชาติ
จากสภาพจริง การดูแลนักเรียนมีครูอัตราจ้างประจ าอยู่
ที่ห้อง เรียนสาขาบ้านทุ่ งมะเซอย่อเ พ่ือดูแลและ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและควบคุมความประพฤติ
นักเรียน อยู่ในสายตาของครูด้านชุมชน ผู้ปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนมีปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ที่
อยู่ ในชุมชนที่นัก เรียนสามารถเดินทางไปศึกษา
ข้อความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก การจัดการเรียนการ
สอนน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ                           
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการมาบูรณาการ ท าให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งทุกปีการศึกษามีนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง 

3.  ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี              
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน าข้อมูลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่สู่ผู้ศึกษาดูงาน 
พัฒนา PEAFOWL Model (รูปแบบยูงทองสง่า) และ
ด าเนินการตาม ระบบ ขั้นตอน ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 4. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดหา
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพ่ือลดภาระ
ในการซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่าย พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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          2. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิ ตจริ ง  มี ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการ
สอนทวิศึกษา สาขาช่าง เชื่อม ด้วยการประสาน                 
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดกาญจนบุรี  
และได้รับใบรับรองการฝึกงานในสายวิชาชีพ นักเรียนที่
จบการศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดั บป ริ ญญาตรี ห รื อ เ ที ย บ เท่ า ร้ อ ยล ะ  76.92                    
ในสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ 
และช่างกลโรงงาน นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอย่าง               
มีความสุข มีทักษะการสื่อสาร และทักษะอาชีพสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ได้
น าข้ อมู ลมา ใช้ ในการ พัฒนา เป็ นที่ ยอมรั บและ                         
เป็นแบบอย่างเผยแพร่ผลงานสู่ผู้ศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนภายนอก 
 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         1. ครูมีทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรู้ ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินการใช้ สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผล
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน 
หัวข้อ “ครูดีในดวงใจ” อยู่ในช่วง 3.01-4.00 หมายถึง  
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1.ครูขาดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่ าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและการเผยแพร่ 
       2.ครูขาดการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 
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 3. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
มีการจับคู่  Buddy teacher มีการสะท้อนผลจากคู่  
Buddy teacher และครูในกลุ่มสาระ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระผ่านกิจกรรม AAR 

 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 2. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด สามารถเป็น
แบบอย่างได ้
 4. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

5. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

6. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8. พัฒนาให้นักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด 

โครงการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่  โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงการเสริมสร้าง 
นวัตกรน้อย  โครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่โรงเรียนก าหนด  โครงการส่งเสริม
ความภูมิใจในท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทาง เป็นต้น 
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แผนปฏิบัติงานที่ 2  แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาพบว่า โรงเรียนมีการ

บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย องค์กร ชุมชุน หรือหน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

3. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศ
ก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

4. น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ก ากับ ติดตาม แผนการใช้งบประมาณให้ส่งผลต่อผู้เรียนและการจัด
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. สถานศึกษาต้องเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 6. กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้กลุ่มบริหารงานแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

7. พัฒนา PEAFOWL Model (รูปแบบยูงทองสง่า ) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และได้รับการนิเทศการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อภาคเรียน 
 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
มีแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) อย่างน้อย 4 แผนต่อภาคเรียน 
 3. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน  
 4. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย อย่างน้อย 4 ชิ้นต่อภาคเรียน 
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 5. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 6. มีโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับสถานศึกษา 
 7. ครูมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน ในหัวข้อ “ครูดีในดวงใจ” อยู่ในช่วง 
4.01-5.00 หรือมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อครูผู้สอน 
 8. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 9. ครูทุกคนหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อสอบ  ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ                 
และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการเผยแพร่ทั้ง 2 ภาคเรียน 
 10. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 



 
 

การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

            ด้วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา      
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียน ไทรโยคมณี กาญจน์ วิทยา ได้ พิจารณารายงานประจ าปีของสถานศึกษา                   
ปีการศึกษา 2562 แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้เผยแพร่ได้                                                     
 
 
 

                    
                                                         (นายอุบล  มณีวรรณ์) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                   
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































ข้อมูลคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
1. ชื่อ-นามสกุล         ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง        
   ต าแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
2. ประวัติการศึกษา  ปริญญาเอก         
3. ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
 - ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 
 
1. ชื่อ-นามสกุล         นางสาวจิรภา  ศรีนวล        
   ต าแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
2. ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท         
3. ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
 - ผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา        
 

 

1. ชื่อ-นามสกุล         นายค ารณ  แพงไพรี        
   ต าแหน่งปัจจุบัน  ข้าราชการบ านาญ        
2. ประวัติการศึกษา  กศบ.เคมี   ค.อ.ม.บริหารอาชีวศึกษา      
3. ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
 - ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา  ระดับปฐมวัย  
 
 

 









 


