
  

 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



คำนำ 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) นำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้ง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีก
การศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖1  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพ้ืนที่นำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
       (นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จงึได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                          (นายสมศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

                                                   วันที่    26  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 
 • คำนำ           
 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 • สารบัญ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
             • ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

• ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 
• ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๒ 
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๕ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๖ 
  • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๙ 
  • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๑ 
  • ผลการประเมินภาพรวม       ๑๓ 
               • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ๑๔ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
  • จุดเด่น         ๑๕ 
  • จุดที่ควรพัฒนา        ๑๕ 
  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๑๖ 
  • ความต้องการการช่วยเหลือ                 ๑๖ 
    ๔  ภาคผนวก 
 • ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
  
 
        
  
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ที่อยู่ ๓๐๙ หมู่ ๑ ต.สวนผึ้ง  อ. สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๘๐ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  
โทรศัพท ์๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒   โทรสาร ๐๓๒ – ๓๙๕๔๔๒ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ๑ ๕9 ๒ ๖ ๗ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ำกว่า
ปริญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 7 54 13 - 74 
 
 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชาที่จบ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 0 

 2. คณิตศาสตร์ 6 21 

 3. วิทยาศาสตร์ 10 20 

 4. ภาษาไทย 7 19 
 5. ภาษาอังกฤษ 8 19 
 6. สังคมศึกษา 8 25 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 15 
 8. ศิลปะ 5 23 
 9. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 
10. จีน 2 18 
11.พม่า 1 20 
11.จิตวิทยาแนะแนว 2 22 

รวม 63 12 
 
 



๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม ๑,๑๕๘  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 
ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ทั้งสิ้น 
 

จำนวนห้อง ๘ 8 7 4 3 4 ๓4 

เพศ 
ชาย 140 159 ๑๐๕ ๔๑ ๔๐ ๓๑ ๕๐๙ 
หญิง 155 127 ๑๑๕ ๕๑ ๖๙ ๖๓ ๕๗๗ 

รวม 295 286 ๒๒๐ ๙๒ ๑๐๙ ๙๔ ๑,๐๘๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๘ ๓๙ ๓๗ ๓๑ ๒๗ ๓๒  

 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
ระดับ
ชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 32.72 44.51 35.71 48.83 11.29 34.88 71.67 52.38 53.48 
ม.2 29.85 28.35 27.19 33.83 32.66 22.05 63.04 47.24 15.75 
ม.3 30.73 31.51 33.46 42.80 34.04 12.25 61.08 49.80 61.41 
ม.4 35.83 22.86 20.03 76.79 53.58 20.47 44.70 62.45 33.20 
ม.5 22.54 21.38 32.33 60.69 83.23 16.18 49.71 63.00 40.46 
ม.6 57.47 37.38 39.30 54.67 78.14 30.37 94.85 78.03 73.83 

ร้อยละ 33.43 32.76 34.75 48.56 37.33 23.30 64.87 52.74 40.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 295 - 5 37 253 290 98.30 
ม.2 286 - 3 41 242 283 98.95 
ม.3 220 - 4 19 197 216 98.18 
ม.4 92 - - 11 81 92 100 
ม.5 109 - - 13 96 109 100 
ม.6 94 - - 8 86 94 100 

รวม 1086 - 12 129 955 1074 98.89 

 
 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 295 - 16 40 239 279 94.57 
ม.2 286 - 24 43 219 262 91.60 
ม.3 220 - 19 24 177 201 91.36 
ม.4 92 - 8 20 64 84 91.30 
ม.5 109 - 11 12 86 98 89.90 
ม.6 94 - 4 16 74 80 85.10 

รวม 1086 - 82 155 859 1014 93.37 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 4 19 197 220 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 4 19 197 220 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 4 19 197 220 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 4 19 197 220 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 4 19 197 220 100 

รวม - 20 95 985 1100 100 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 8 86 94 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - 8 86 94 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 8 86 94 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 8 86 94 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 8 86 94 100 

รวม - - 40 430 470 100 

 
 
 



1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.17 56.23 54.42 
คณิตศาสตร์ 25.22 31.15 30.04 
วิทยาศาสตร์ 32.91 36.42 36.10 
ภาษาอังกฤษ 26.68 28.91 29.45 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2560 – 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 48.29 54.42 เพ่ิมข้ึน 6.13 
คณิตศาสตร์ 26.30 30.04 เพ่ิมข้ึน 3.74 
วิทยาศาสตร์ 32.28 36.10 เพ่ิมข้ึน 3.82 
ภาษาอังกฤษ 30.45 29.45 ลดลง 1 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.62 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 26.77 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 27.20 30.75 30.51 
ภาษาอังกฤษ 25.01 31.15 31.41 
สังคมศึกษา 34.09 35.48 35.16 

 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2560– 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 44.84 47.62 เพ่ิมข้ึน 2.78 
คณิตศาสตร์ 17.74 26.77 เพ่ิมข้ึน 9.03 
วิทยาศาสตร์ 25.59 27.20 เพ่ิมข้ึน 1.61 
ภาษาอังกฤษ 22.77 25.01 เพ่ิมข้ึน 2.24 
สังคมศึกษา 31.57 34.09 เพ่ิมข้ึน 2.52 

 



 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีการพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมของ
ชุมชนกะเหรี่ยง จึงมีหลักสูตรบูรณาการรายวิชากับวัฒนธรรมการทอผ้ากะเหรี่ยงเพ่ิมเติมด้วย มีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน มีการอบรมทั้งเพ่ือพัฒนาครูตามสายการสอน การพัฒนาครูตามงานที่ได้รับมอบหมาย และ
พัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล(อบรมคูปอง)  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูพยายามท่ีจะ
ให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี แต่ก็มีปัญหาบ้างในเรื่องของอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต แต่ทางโรงเรียนก็ได้
ปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้สอนและนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น ห้องธรณีวิทยา เรือน
พยาบาล พิพิธภัณฑ์เรือนกะเหรี่ยง 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใส่ใจจิตอาสา มีความพอเพียง และหลีกเลี่ยงสารเสพติด ตามหลักคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน และสอดแทรกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครู จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กอ่อนและส่งเสริมเด็กเก่ง จัดกิจกรรมพ่ีช่วยน้อง กิจกรรมนักเรียนแกนนำ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และจัดคาบสอนเสริม สำหรับนักเรียน ชั้น ม .3 และ ม.6 ตลอด
ภาคเรียน อีกทั้งก่อนสอบ O-NET ได้จัดคาบติว O-NET เพ่ิมให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อีกด้วย เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทำให้ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบที่ดีขึ้นเกือบทุกรายวิชา เช่น วิชาภาษาไทยได้



คะแนนเฉลี่ย 54.42 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ถึง 6.13 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 30.04 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560จำนวน 3.74 วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 36.10 เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2560 จำนวน 3.82 และวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบได้คะแนนเฉลี่ย 29.45 ลดลงเพียง
1 เท่านั้น ในขณะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้นจาก
คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาคริตศาสตร์มีคะแนนเพ่ิมขึ้นถึง 9.03 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การ
เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน เป็นต้น 

2. ผลการดำเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น แต่จะมีปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนบางส่วน แต่ทางโรงเรียนได้เน้นให้
ครูผู้สอนวางแผนจัดการเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ให้เหมาะกับช่วงวัย รู้จั กการวางแผน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่ าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกที่ดีเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      รู้วิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  

ในด้านผลการทดสอบระดับชาติ จัดให้มีการชั่วโมงสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ และก่อนสอบ 
O-NET 2 สัปดาห์ จะมีการติวอย่างเข้มให้กับนักเรียนเพ่ือทบทวนและแนะแนวการทำแบบทดสอบโดย
ครูผู้สอนในโรงเรียน ไม่ได้มีการจ้างติวเตอร์จากภายนอก และผลการทดสอบปีนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้ทุกรายวิชา 
 ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเป็นโรงเรียนชายขอบ มี
พ้ืนที่ติดกับเพ่ือนบ้านประเทศเมียนม่าร์ จึงทำให้มีนักเรียนจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและผสมกลมกลืนกัน แต่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้ง
ครูและชุมชนต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สงบ ไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ นักเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตนเอง ในส่วนของคุณลักษณะของและค่านิยมของสถานศึกษา นักเรียนทุกคนมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมคือ อุดมการณ์คุณธรรม กตัญญู มีวินัย ใส่
ใจจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่
นักเรียนได้ผ่านการประเมิน และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและร่วมมือกันปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนสวย
ด้วยจิตอาสา กิจกรรมการออมของธนาคารโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมของระดับชั้นต่าง ๆ เป็นต้น 



ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์เพ่ือขัดเกลาจิตใจ
ให้นักเรียนสงบและซาบซึ้ง โดยแบ่งแยกตามกลุ่มการนับถือศาสนา มีกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ทำให้
นักเรียนรู้รักสามัคคีและมีสุขภาพแข็งแรง 

 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

การใช้โปรแกรม SGS และโปรแกรม Secondary ในการดำเนินการรวบรวมและบันทึกผล 
สัมฤทธิ์ของนักเรียน มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดภาระงานของกลุ่มและ
แก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่าน 
 
3. จุดเด่น 

นกัเรียน สามารถเขียนและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาถ่ิน(กะเหรี่ยง) 
ได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีความพร้อมทั้งอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับดี ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอดนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชนมาโดยตลอด 

4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษต่ำกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ควรส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการสอบและมุ่งมั่นใน
การเรียน ครูควรพัฒนาการสอนให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทยและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดให้มีการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 2. มีการพัฒนา จัดทำ จัดหา สื่อและนวัตกรรมให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของทั้ง
นักเรียนและครูผู้สอน 
 3. ปลูกฝัง วินัย คุณธรรม จรยิธรรมและจิตอาสาของนักเรียนโดยการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา 
พัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนและวิธีการสอนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการแยกผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน โดยโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
เป้าหมาย : ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา 
              ๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล  
              ๓. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 
    ๔. นักเรียนสมารถมีความรู้ในการเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพ่ือสร้างรายได้ 
    ๕. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
    ๗. ครุและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนพัฒนาเป็นครุมืออาชีพ 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสวนผึ้งวทิยาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือการมีงานทำ ดำรงชีพบนพื้นฐาน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
พันธกิจ :  ๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
   ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
   ๓. พัฒนาจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
   ๔. ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีงานทำ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
จะสังเกตได้ว่า ทั้ง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 
จึงทำให้ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทำได้อย่างสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา 
 การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
อยู่เสมอ เช่น การประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางและการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
รวมทั้งการทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับริบทของสถานศึกษา เช่น หลักสูตรบูรณาการวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ส่งเสริมให้ครุและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ เช่นการ
อบรมคูปองครุเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล การอมรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด้านต่าง ๆ ของครูและบุคลากร 
เมื่อได้อบรมแล้วนำกลับมาขยายผลเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรอ่ืนต่อไป  
 การจัดทำสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาแผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 



ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงาน   ผลการจัดการศึกษา 
 
๒. ผลการดำเนินงาน 
     1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
     2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
     3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
     4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
     5. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
     7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     8. สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างง่ายดายและ
ถูกต้อง เพ่ือนำไปพัฒนางานต่าง ๆ ในสถานศึกษาต่อไป 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

รูปแบบการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการประชุม
ปรึกษาหารือกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนประจำปี โดยเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีการประชุมกลุ่มในลักษณะของการประชุม PLC ทั้งการประชุมระดับโรงเรียน ฝ่ายงานต่าง ๆ และ กลุ่ม
สาระ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การอบรม พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
3. จุดเด่น 
 มีการใช้การประชุม PLC ในการดำเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งการประชุมโรงเรียนใน
ทุกวันพุธ ประชุมกลุ่มสาระ ในทุกวันพฤหัสบดี และการประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ ทำให้เกิดนวัตกรรมและแนว
ทางการแก้ไขที่มีการร่วมมือกัน ทำให้ปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน  



 การมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ใน
ด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการของทุกฝ่ายงาน สะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ เช่นการวางแผนอัตรากำลังที่
เหมาะสม ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน ข้อมูลการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 การกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาทำให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
กำหนดขอบเขตการทำงาน การกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี และ
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๓. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
โดยเน้นความปลอดภัยและเหมาะสม 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. สร้างขอบข่ายงานรับผิดชอบให้แก่บุคลากร เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 2. จัดการประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมและเที่ยงตรง 
 3. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยเย้นความปลอดภัย
และเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน จัดให้มีการแสดงผลงานเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครู
และนักเรียนในกิจกรรมนิทรรศการของโรงเรียน โดยเป็นการนำเสนอเพ่ือให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของ
ตนเองตามศักยภาพ อีกทั้งครูได้แสดงศักยภาพของตนเองในการสอนมาตลอดปีการศึกษา ซึ่งในกิจกรรม
เป็นไปอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา และได้รับความสนใจจาก
โรงเรียนเครือข่ายที่ 8 โดยมีการนำผลงานมาแสดงและร่วมกิจกรรมตลอดงาน มีการจัดทำแผนบูรณาการทุก
ระดับชั้น เช่น จัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ปรับโครงสร้างรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดสอนวิชา IS และมีการนำเสนอเมื่อจบภาคเรียน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ มีการแข่งขันทักษะ
ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา



ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน อย่าง
น้อยปกีารศึกษาละ 1 เรื่อง มีการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน มีการจัดส่งแผนการสอนทุก ๆ เดือน 

2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  

 
ตัวอย่าง กิจกรรม 

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์                            

กิจกรรมนิทรรศการวัน
วิชาการ 

- นักเรยีนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร้อยละ 90 
ได้ร่วมแสดงผลงานและ 

นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมและ
แสดงผลงาน สร้างความภาคภูมิใจให้
ตนเอง 

กิจกรรมบันทึกการอ่าน - นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
ร้อยละ 90 บันทึกการอ่าน 

นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่านและ
จัดทำบันทึกการร้อยละ 95 

กิจกรรมการเข้าค่าย
บูรณาการ 

- นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมเข้าค่าย
บูรณาการร้อยละ 90 

นักเรียนร่วมเข้าค่ายบูรณาการลูกเสือ
เนตรนารี และค่ายบำเพ็ญประโยชน์
ร้อยละ 90 

3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการประเมินผละตรวจสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถนำผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ สามารถนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
4. จุดควรพัฒนา 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองและชุมชน 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่
ตัวเองชอบและถนัด อีกท้ังช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่คิด วิเคราะห์ และแยกแยะด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยมี
ครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จัดการอบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดีเลิศ  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

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

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

 
 
 



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

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับดีมาก  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุ มซน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมิน
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
สถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้ นจาก
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

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

 

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

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1)ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิสั ยทัศน์ที่ ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน และ 
 

 
 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 

 
 



 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบ บ  โร งเรี ย น ได้ ใช้ เท คนิ ค การป ระชุ มที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  

 
 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เต็ ม เว ล า แ ล ะ
ความสามารถ 
 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 
3) ครูให้นักเรียนมีส ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ป ฏิ บั ติ จ ริ งด้ ว ย วิ ธี ก ารแ ล ะแห ล่ ง เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย  

 
 
1 ) ค รูค วรจั ด กิ จ กรรม เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน ได้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง  
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาได้อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3 ) ครูค วรจั ด กิ จก รรม พั ฒ นาผู้ เรี ยน ให้ มี
พฤติกรรมทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ให ล กั บ ค่ านิ ย ม ต่ า งช าติ จ น เกิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
4) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
5) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม

ผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน PLC อย่างเต็มรูปแบบและนำมา

ปฏิบัติจริง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
2. อบรมครูเพ่ือให้เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กระจ่างและสามารถ

นำมาใช้ได้ทันท่วงที  
3. พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้สามารถนำนักเรียนไปสู่การทดสอบระดับชาติ  O – NET ที่มี

ผลการทดสอบเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

 - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน และจัดทำ
รายงานประจำปี นำเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จึงได้กำหนดให้ดำเนินงานประเมินภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1  นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2  นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 1.3  นายอัมพร   แสวงรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 1.4  นายอนุชา   ตรีสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.5  นางพีรนุช   บุรีงาม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 1.6  นางสาวรัตนาภรณ์   รักษ์ตัว ครู                                 กรรมการและเลขานุการ 
 1.7  นางสาวอุษณีย์  เบญจมาตย์ ครูผู้ช่วย                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน  ภายในฝ่ายที่รับผิดชอบ  
 2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
2.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    2.1  นางสาวรัตนาภรณ์  รักษ์ตัว คร ู                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    2.2  นางสาวภัทร์ธีรา  วงษาวดี คร ู                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    2.3  นางอารีรัตน์  บัวขาว ครูชำนาญการ          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    2.4  นางสาวณัฐฐาพร  ภริมรื่น ครูชำนาญการ          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
    2.5  นายอนุชา  ตรีสุคนธ ์ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
    2.6  นายอัมพร  แสวงรักษ์ ครูชำนาญการ          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    2.7  นางลักขณา  ด้วงปรึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 2.8  นางสาวนันท์มนัส   คำเอก       ครูชำนาญการ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2.9  นางสาวฟิรดาว  เอ่ียมวัน ครูผู้ช่วย งานสารสนเทศ 



 

 

 2.10 นางประภา  ภมร ครูชำนาญการพิเศษ งานห้องสมุด 
 2.11 นางสาวเอ้ืองพร    นิระคม ครูผู้ช่วย งานอนามัยโรงเรียน 
 2.12 นางสาวสุพัตรา โคตะวงศ์ คร ู งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.13 นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง ครูชำนาญการ งานแผนงาน 
 2.14 นายสมทบ  ชมสุข ครูชำนาญการ งานโสตทัศนศึกษา 
 2.15 นายสมภพ  พวงกลิ่น ครูชำนาญ งานประชาสัมพันธ์ 
 2.16 นายศิโรจน์  ปั้นทองคำ ครูชำนาญการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.17 นางลักขณา  โพธิ์ทองโชติกุล ครูผู้ช่วย งานแนะแนว 
 2.18 นายสุรเศรษฐ์   บุญเกต ุ ครูชำนาญการพิเศษ งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
    2.19 นายทรงกลด  แสงอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ งานอาคารและสถานที่ 
หน้าที ่ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานภายในกลุ่มสาระฯ  หรืองานแยกตามมาตรฐาน 
  
3.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1) นายอนุชา   ตรีสุคนธ์   ประธานกรรมการ 
 2) นายอัมพร   แสวงรักษ์   กรรมการ 
 3) นายสมทบ  ชมสุข   กรรมการ 
 4) นางสาวนันทิยา   พันธ์แก้ว  กรรมการ 
 5) นางสาวสุพัตรา   โคตะวงศ์  กรรมการ 
 6) นางปัทมวรรณ  พิมมะไฟ                      กรรมการ 
 7) นางสาวจิราภรณ์   ปานประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1) นางพีรนุช  บุรีงาม   ประธานกรรมการ 
 2) นางผ่องศรี  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 3) นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง   กรรมการ 
 4) นางรสฌงค์  บุญเลิศ   กรรมการ 
 5) นางสาวศุภัชญา  โพธิ    กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 1) นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ   ประธานกรรมการ 
 2) นางลักขณา  ด้วงปรึกษา   กรรมการ 
 3) นางปราณี  วจนานนท์   กรรมการ 
 4) นายสมทบ  ชมสุข   กรรมการ 
 5) นายทรงกลด  แสงอ่อน   กรรมการ 
 6) นางสุวรรณา  บุญแก้ว   กรรมการและเลขานุการ    
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 1) นายอนุชา  ตรีสุคนธ์   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวนันท์มนัส   คำเอก   กรรมการ 



 

 

 3) นางสาวนันทิยา  พันธ์แก้ว   กรรมการ  
 4) นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์   กรรมการ 
 5) นางปัทมวรรณ  พิมมะไฟ                      กรรมการ 
 6) นางสาวจิราภรณ์    ปานประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1) นายอัมพร    แสวงรักษ์   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวสายใจ   แดงสาคร   กรรมการ 
 3) นางสาววริชญา   เจริญสมบัติ  กรรมการ 
 4) ว่าที่ ร.ต. หญิงณิชาภา  ศริินภาพงษ์ กรรมการ 
 5) นางสาวอรพรรณ     นิลคูหา  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) นายศิโรจน์   ปั้นทองคำ   ประธานกรรมการ 
 2) นางประภา   ภมร    กรรมการ 
 3) นางอรญา   เทพทสถิตย์   กรรมการ 
 4) นายเอนก    สังข์ทอง   กรรมการ   
 5) นางอารีรัตน์   บัวขาว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ         
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แกผู่้รับผิดชอบเพื่อนำมาสรุปและรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัด 
 
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 4.1  นางสาวรัตนาภรณ์   รักษ์ตัว  ประธานกรรมการ  
 4.2  นางสาวอุษณีย์    เบญจมาตย์    กรรมการ 
 4.3  นางสาวฟิรดาว   เอี่ยมวัน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ สรุปผล เรียบเรียงและจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 
5.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 5.1 นายสมทบ ชมสุข   ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสาวฟิรดาว   เอี่ยมวัน   กรรมการ 
 5.3 นายอานนท์   งามเนตร์   กรรมการ 
 5.4 นางสาวสกุลกานต์  ดวงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่บันทึกภาพการประเมินภายในทุกมาตรฐานโดยแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถ
บันทึกภาพได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
6.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  6.1 นางสาวภัทร์ธรีา  วงษาวดี   ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวรัตนาภรณ์   รักษ์ตัว  กรรมการ   
  6.3 นางสาวอุษณีย์    เบญจมาตย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดทำแบบประเมิน ดำเนินการประเมินและสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้อง 



 

 

7. คณะกรรมการประสานงานทั่วไป 
 7.1  นางสาวรัตนาภรณ์  รักษ์ตัว   ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวอุษณีย์    เบญจมาตย์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ประสานงานการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย  
 
              ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงาน
ที่สังกัด ให้ข้อมูล ความคิดเห็น แก่คณะกรรมการประเมิน ตามวันเวลาที่กำหนด 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   15  มีนาคม   พ.ศ.2562 
 
 
 
       (นางสาวปัญจมาภรณ์   พุทธพรพิสุทธิ์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




