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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

 
 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานโรง เ รี ยน เลาขวัญราษฎร์บ ารุ ง  
ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
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        โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียนครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ
นี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

สารบัญ 
 
เรื่อง                  หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปผู้บริหาร                  ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         1 
 - ข้อมูลทั่วไป         1 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย       1  11 
 - อัตลักษณ์         2  11 
 - เอกลักษณ์         2 
 - ข้อมูลผู้บริหาร      12       2 
 - ข้อมูลครูและบุคลากร      12   2     
 - ข้อมูลอาคารสถานที่        8 
 - ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       8  12  
 - แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น       9   
 - ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       10 
 - สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา       13  
 - งาน/โครงการ/กิจกรรม      12   17    
             (ระบุงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         11 
 - ระดับคุณภาพและความหมาย       24  
 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      25  
 - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     41 
 - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  50  12  
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ     21 
 - สรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาพ้ืนฐาน     57 
 - แนวทางการพัฒนาในอนาคต       60  
 - สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม       60  
ภาคผนวก 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงที่อยู่ ที่ตั้ง 137 หมู่ที่ 5 ต าบลเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โทรศัพท์: 034576210โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2562  ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2562   

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีการก าหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ความส าเร็จที่มีความเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพจริงของผู้เรียนมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุ้มค่า โดยมีผลการประเมินคุณภาพที่มีความ
เชื่อถือได้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมี
ความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดคือ ร้อยละ 84.23 และผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 90.94 สถานศึกษาด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียนที่เป็นระบบภายใต้กระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มี
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพที่มีความเชื่อถือได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 82.90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.94 ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 86.92 
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย มี
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่างๆมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของ โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหลักสูตรสถานศึกษามี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมี
คุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ สะอาด
และปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
         โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
นักเรียน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  
 

 
 

 
 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

  

 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บ ารุง ที่ตั้ง 137 หมู่ที่ 5 ต าบลเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๗6-210  โทรสาร ๐๓๔-๕76-211 website : http://www.lk.ac.th   
 1.1.1 เขตพื้นที่บริการการศึกษา  
  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

   ต ำบลหนองประดู่    ต ำบลเลำขวญั     ต ำบลหนองนกแกว้ 
   ต าบลหนองโสน      ต าบลหนองปลิง    ต าบลหนองฝ้าย     ต าบลทุ่งกระบ่ า 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

  

 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี 2562 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียน
เป็นคนดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
 เป้าหมาย(Goal) 
 “เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณธรรม เป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะในการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค          
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นทันสมัย และจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 
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4. ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นคนดีมีคุณภาพและมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
3.  อัตลักษณ์ 

 มารยาทดี มีน้ าใจ 
 

4. เอกลักษณ์ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม 
 
5. ข้อมูลผู้บริหาร 

 2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ชื่อ-สกุล   นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท     
  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
  2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2.2.1 ชื่อ-สกุล   ..............-....................    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ...................-.................. 
  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ...................................... 
  2.2.2 ชื่อ-สกุล   ..............-....................    วุฒิการศึกษาสูงสุด  .....................-.................... 
 
6. ข้อมูลผู้ครูและบุคลากร 

6.1 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
 ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
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ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๓. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา      
-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 37 11  48 
-  ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม) 

   (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) 
- - - - - 

    - ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม - 37 11 - 48 

๔. บุคลากรสายสนับสนุน      
-  เจ้าหน้าที ่ - 1 - - 1 
-  ลูกจ้าง - - - - - 
-  พนักงานราชการ - 1 - - 1 

รวม - 2 - - 2 
รวมทั้งสิ้น - 39 12 - 51 

 

สรุปอัตราส่วน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  19 : 1 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  33 : 1 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น......................... 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 20 : 1  
*หมายเหต ุการนับจ านวนจ านวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ที่ท าสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
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6.2ตารางสรุปจ านวนครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก / โท 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 

ฝ่ายบริหาร 1 - 
ภาษาไทย 7 - 
คณิตศาสตร์ 7 - 
วิทยาศาสตร์ 8 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 
ศิลปะ 2 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 - 
ภาษาต่างประเทศ 9 - 
สนับสนุน - - 
ครูต่างชาติและพนักงานราชการ 1 - 
อัตราจ้าง - - 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 1 - 

รวมทั้งสิ้น 51 - 
* หมายเหตุ การนับจ านวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) เท่านั้น 
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จ านวนร้อยละของประเภทบุคลากร
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง

ฝ่ายบริหาร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

สขุศกึษาและพลศกึษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
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6.3 ครูผู้สอนและบุคลากรจ าแนกตามวิชาเอก/ชั่วโมงอบรม 
ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

จ านวนครั้ง/ 

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 
นางสาวเสาว์ณ ี
วงษ์พัฒน์ 

43 16 ผอ. ศษ.ม. บริหารงานศึกษา 24 ชม. 

2 นางเวชิตา บางแก้ว 49 23 ครู คศ.3 วท.บ. พืชศาสตร์ 46 ชม. 

3 
นางสาวรัตนาภรณ์   
ลักขณาพินิจ  

46 16 ครู คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา 46 ชม. 

4 
นายสมศักดิ์  
สุกุลธนาศร 

61 39 ครู คศ.2 ศบ. 
แนะแนว

มัธยมศึกษา 
32 ชม. 

5 นางธนิฐา    ก่ าพันธ์ดี 44 21 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 40 ชม. 
6 นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา 43 15 ครู คศ.2 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 24 ชม. 

7 
นางสาวสุนัน 
สุกุลธนาศร 

44 13 ครู คศ.2 วท.ม. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

40 ชม. 

8 
นางสาวมยุรา   
บุญมาก 

43 15 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 12 ชม. 

9 นายพีรัชย์เพิ่มพูล 55 16 ครู คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 6 ชม. 
10 นางสาวภิรัญรัช ลือกิจ 41 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 155 ชม. 
11 นายนพดล  เขียววิราช 38 11 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 40 ชม. 
12 นายบรรหาร  เชื้อทอง 37 11 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 144 ชม. 

13 
นายประคุณ  
สาระศาลิน 

44 11 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 38 ชม. 

14 
นางสาวรุ่งรัตน์  
แผนสมบุญ 

38 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 60 ชม. 

15 นายเจริญ  โพธิ์ทอง 38 10 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 82 ชม. 

16 
นายองอาจ 
จันทร์คลาย 

41 10 ครู คศ.2 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 32 ชม. 

17 
นางสาวบัณฑิต 
เพ่ิมพูล 

34 8 ครู คศ.2 วท.ม. 
พิษวิทยาทาง
อาหารและ
โภชนาการ 

131 ชม. 

18 
นายเสกสันต์ 
เทียนสมใจ 

38 9 ครู คศ.1 ค.บ. 
สาขาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การศึกษา 
40 ชม. 

19 
นางสาวยุวดี 
ศิลาด ี

31 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

160 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
จ านวนครั้ง/ 

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

20 นายคชานนท์ ธนะสกุล 30 5 ครู คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 130 ชม. 

21 
นางสาวทิพย์สุดา 
ประดาสุข 

31 6 ครู คศ.1 ศษ.บ. ชีววิทยา 193 ชม. 

22 นายวินัส รุ่งรจนา 39 6 ครู คศ.1 วท.บ วิทยาศาสตร์กีฬา 40 ชม. 

23 
นายอิสรารัตน์  
รัตนวงศ์วาคิน 

36 6 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 50 ชม. 

24 
นางสาวกนิษฐา  
สุธารักษ์ศักดา 

36 5 ครู คศ.1 ศ.บ. ศิลปะไทย 24 ชม. 

25 นางวิไล วรรณบูรณ์ 38 5 ครู คศ.1 วท.บ. เคมี 88 ชม. 

26 
นางสาวลักษิกา  
ศรีบรรพต 

30 5 ครู คศ.1 กศ.บ. การสอนภาษาจีน 104 ชม. 

27 
นางสาวราตรี   
ศรีสองเมือง 

31 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 72 ชม. 

28 นางนฤมล  ชี้ศรทอง 30 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 70 ชม. 

29 
นางสาววิลัยพร   
ศรีบุระ 

31 5 ครู คศ.1 กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ 16 ชม. 

30 นางสาวศิวพร  พรมข า 28 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 64 ชม. 

31 
นางสาวกนิษฐา   
พลอยงาม 

32 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 106 ชม. 

32 
นางสาวปิยะพร  
อินมอญ 

29 4 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 58 ชม. 

33 
นางสาวรุ่งกาญจน์  
เกตุขาว 

28 4 ครู คศ.1 กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
138 ชม. 

34 
นางสาวนรพร 
ทองทิพย์ 

44 4 ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา 80 ชม. 

35 นายกมลชัย  ธิยะศิริ 29 4 ครู คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ 34 ชม. 

36 
นางสาวสุภาวดี 
พุทธรักษา 

27 3 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 85 ชม. 

37 นางสาวกุลิสรา มากศิริ 45 3 
 
ครู คศ.1 ศศ.บ. 

บรรณารักษ- 
ศาสตร์และนิเทศ
ศาสตร์ 

44 ชม. 

38 
นายวิชชุ  
สุภาพเสรีพงศ์ 

27 3 
 
ครู คศ.1 ค.บ. 

 
ศิลปกรรมศึกษา 

 
40 ชม. 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
จ านวนครั้ง/ 

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

39 
นางสาวนิสา  
ค าหอมกุล 

26 3 ครู คศ.1 ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤษ

ศึกษา 
80 ชม. 

40 นางรัตนากร สงคราม 28 
1ปี 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย วท.บ ฟิสิกส์ 87 ชม. 

41 นายมาโนช เนียมแก้ว 25 
1ปี 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 38 ชม. 

42 นายภาคภูมิ เครือแก้ว 28 
1ปี 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 16 ชม. 

43 
นางสุวนันท์ 
สรพรม 

25 
1ปี4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 64 ชม. 

44 นางสาวพัชรีพร วงศค า 26 
1ปี 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอนภาษาจีน 82 ชม. 

45 นายศรัญญ ูเพชรัตน์ 34 
1ปี 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 38 ชม. 

46 นางสาวเรณู โตแก้ว 35 
1ปี 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย คศ.บ. 
คหกรรมท่ัวไป-

ธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 

40 ชม. 

47 
นางสาวคนึงนิตย์  
จงชาณสิทโธ 

27 
10 

เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 54 ชม. 

48 
นางสาวจริยาพร   
นิลน้อย 

27 7เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 24 ชม. 

49 
นางสาวมนต์เทียน  
ผักไหม 

34 7เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 30 ชม. 

 
 พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 

การสอน(ป)ี 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 
นางสาวดวงรัตน์  
รัตนพงษ ์

37 9 นศ.บ. 
นิเทศและวิทยุ
โทรทัศน ์

วิชานาฏศิลป์  
ม.ต้น,ม.ปลาย   

เขต 
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 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 

 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๒  หลัง     อาคารประกอบ   ๑๒   หลัง 
 ส้วม   ๖   หลัง   สระว่ายน้ า  -   สระ   สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  ๑   สนาม 
 สนามวอลเลย์บอล   ๒  สนาม   สนามตะกร้อ  ๑   สนาม 

 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ จากค าบอกกล่าวอันน่าเชื่อได้ว่า ชื่อชุมชน “เลาขวัญ”  
มาจากราษฎรเชื้อสายลาว ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเกาะล้านเก่า มีอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา 
อาศัยแหล่งน้ าจากหนองน้ าชื่อ “หนองบ้านเก่า” และล าน้ า “คลองหมื่นเทพ” คลองดังกล่าวถือเป็นแหล่งน้ า
ส าคัญในการใช้อุปโภคและบริโภคด้วย ราษฎรได้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้
ชักชวนญาติพ่ีน้องของตนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมขึ้นได้เรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเหล่าเดียวกัน”ซึ่งตามภาษา
พูดสั้นๆ ว่า “บ้านเหล่ากัน” ตามส าเนียงลาวที่เป็นภาพูดของชาวบ้าน 
 ต่อมาราษฎรได้บุกเบิกแผ้วถางป่าไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ ๒  กิโลเมตร 
พบ อุโบสถ์สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า “วัดหยอกจิกด่าน”  ราษฎรมีความเลื่อมใสศรัทธา 
คิดจะบ ารุงบูรณะวัด เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของราษฎรด้วยกัน จึงได้บอกกล่าวไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ  
ได้ช่วยเหลือบ ารุงบูรณะวัด ราษฎรหมู่บ้านอ่ืนๆ ได้เรียกชาวบ้านชุมชนนี้ตามความคิดใฝ่ฝันที่จะบ ารุงบูรณะ  
วัดว่า“ชาวลาวฝัน”ภายหลังจากนั้นชาวบ้านหนองกระทุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้อพยพ   
เข้ามาอยู่เพ่ิมขึ้น  หลายปีต่อมาชื่อดังกล่าวได้เพ้ียนไปเป็น “หมู่บ้านเลาขวัญ” เมื่อชุมชนเพ่ิมมากขึ้นได้ขยาย
เป็นต าบลเลาขวัญ ขึ้นกับอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ ทางราชการเห็นว่าพ้ืนที่ของต าบลเลาขวัญมีพ้ืนที่กว้างขวางประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอมีความล าบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง   
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะต าบลเลาขวัญเป็นกิ่งอ าเภอ
เลาขวัญ โดยมีเขตการปกครอง ๓ ต าบล ประกอบด้วย ๑) ต าบลเลาขวัญ  ๒) ต าบลหนองประดู่   
๓) ต าบลหนองโสน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ยกฐานะเป็น “อ าเภอเลาขวัญ”การจัดชั้นอ าเภอทั่ว
ประเทศ อ าเภอเลาขวัญเป็นอ าเภอชั้น ๔ 
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9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

๑.ห้องบูรณาการ 

๒.ห้องดนตร ี

๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

๔.อาคารฝึกงาน 

๕.สวนสมุนไพร 

ฯลฯ 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

- ผ้าทอ 

- เบญจรงค ์

- เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ 

ฯลฯ 

๕ 

๓ 

๓ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

ชื่อนางจ ารัส  มณีจินดา    การทอผ้าเลาขวัญ 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1  ผลงานดีเด่น 

  

10.2 ผลงานดีเด่นผู้บริหารและครู 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รางวัล 

1 นายสมศักดิ์  สุกุลธนาศร ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอน
ดีเด่น   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขต
พลอยไพลิน 

2 นางเวชิตา  บางแก้ว ครู - รางวัลครูดีศรีเลาขวัญ  ครูดีประจ าอ าเภอเลา
ขวัญร่วมกับสมาคมครูอ าเภอเลาขวัญ 

3 นางสาวนิสา  ค าหอมกุล ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอน
ดีเด่น   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขต
พลอยไพลิน 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

- ผ่านการประเมินแห่งส านักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (Office of the Basic Education 
Commission Quality Awards:OBECQA)  
ระดับ SCQA 
- เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้บริหาร 

- เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รางวัล 

4 นางสาวกุลิสรา มากศิริ ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอน
ดีเด่น   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขต
พลอยไพลิน 

5 
นางสาวสุภาวดี  
พุทธรักษา 

ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอน
ดีเด่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขต
พลอยไพลิน 
- รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับดีมาก ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)” 
 

 

6 นางสาววิลัยพร ศรีบุระ ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

7 นางสาวปิยะพร  อินมอญ ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

8 นางสาวกนิษฐา   
สุธารักษ์ศักดา 

ครู 

- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รางวัล 

9 นายเสกสันต์  เทียนสมใจ ครู 
- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

10 นางสาวนรพร  ทองทิพย์ ครู 
- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

11 นางบัณฑิตา  เพ่ิมพูล ครู 

- รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับดีมาก ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)” 

12 นางสุวนันท์  สรพรม ครูผู้ช่วย - รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับพอใช้ ตามโครงการ 
“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices)” 

13 นางสาวคนึงนิตย์ จงชาณ
สิทโธ 

ครูผู้ช่วย - รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับพอใช้ ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)” 

 

10.3  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเรจ็( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

- - -  
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11. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

  
 

 11.1 จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 11.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

11.2.1 ข้อมูลผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 909 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562)  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 100 87 187 31.17 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 87 85 172 34.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 81 88 169 28.17 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 51 96 147 36.75 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 90 135 33.75 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 40 57 97 32.33 

รวม 28 404 503 909  
 
เปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖2 
 

 
 

เปรียบเทยีบจ านวนผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖2ปีการศึกษา ๒๕๖2 มจี านวนรวมของผูเ้รียนท้ังระดับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

 

825

860

909

780

800

820

840

860

880

900

920

2560 2561 2562 ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (แยกตามกลุ่มสาระ) 
 

1) ตารางสรุปรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1291 29 112 169 167 211 208 173 170 551 42.68 
คณิตศาสตร ์ 1483 8 109 174 307 338 227 147 127 501 33.78 
วิทยาศาสตร ์ 1877 25 143 173 259 319 332 236 333 901 48.00 
สังคมศึกษา ฯ 2497 58 82 115 215 282 346 413 899 1658 66.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1332 10 1 1 8 16 53 158 1043 1254 94.14 
ศิลปะ 1125 11 7 19 78 162 243 277 292 812 72.17 
การงานอาชีพฯ 1783 18 65 68 156 244 288 312 581 1181 66.23 
ภาษาต่างประเทศ 2216 23 125 189 410 423 414 215 343 972 43.86 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 338 4 19 15 24 48 74 77 58 209 61.83 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3  ขึ้นไป (9 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 57.66 
 

2) ตารางสรุปรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1029 29 54 129 142 164 150 136 159 445 43.24 
คณิตศาสตร ์ 1564 21 95 149 298 279 270 157 198 625 39.96 
วิทยาศาสตร ์ 1666 37 74 165 308 306 279 194 229 702 42.14 
สังคมศึกษา ฯ 2382 151 169 160 346 222 283 273 644 1200 50.38 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1341 0 0 4 9 17 57 192 1012 1261 94.03 

ศิลปะ 1012 2 3 5 78 171 236 220 257 713 70.45 
การงานอาชีพฯ 1760 50 84 79 136 202 274 295 544 1113 63.24 
ภาษาต่างประเท
ศ 

2359 63 163 179 311 459 417 294 390 1101 46.67 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

319 10 19 8 26 25 43 47 130 220 68.96 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3  ขึ้นไป (9 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 54.94 
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 3) ตารางสรุปรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา 2562 

 

 4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 187 0 13 42 132 174 93.04 
ม.2 172 0 4 33 135 168 97.67 
ม.3 169 0 8 44 117 161 95.26 
ม.4 147 0 4 30 113 143 97.27 
ม.5 135 0 4 22 109 131 97.03 
ม.6 97 0 2 19 76 95 97.93 
รวม 907 0 35 190 682 872 96.14 

 

 5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 187 0 13 1 173 174 93.04 
ม.2 172 0 4 2 166 168 97.67 
ม.3 169 0 5 22 142 164 97.04 
ม.4 147 0 4 4 139 143 97.27 
ม.5 135 0 2 9 124 133 98.51 
ม.6 97 0 0 5 92 97 100 
รวม 907 0 28 43 836 879 96.91 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
2 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน
ที่ 

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 2320 58 166 298 309 375 358 309 329 1680 72.41 
คณิตศาสตร ์ 3047 29 204 323 605 617 497 304 325 2348 77.06 
วิทยาศาสตร ์ 3543 62 217 338 567 625 611 430 562 2795 78.89 
สังคมศึกษา ฯ 4879 209 251 275 561 504 629 686 1543 3923 80.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2673 10 1 5 17 33 110 350 2055 2565 95.96 
ศิลปะ 2137 13 10 24 156 333 479 497 549 2014 94.24 
การงานอาชีพฯ 3543 68 149 147 292 446 562 607 1125 3032 85.58 
ภาษาต่างประเทศ 4575 86 288 368 721 882 831 509 733 3676 80.35 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 657 14 38 23 50 73 117 124 188 552 84.02 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 2  ขึ้นไป (9 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 82.51 
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 6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
 7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระวิชา 
จ านวนนักเรียนที่

เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

๒๕61 
คณิตศาสตร์ 164 20.46 10.82 20.46 25.85 
ภาษาไทย 164 47.99 13.43 47.99 48.60 
วิทยาศาสตร์ 164 27.95 7.65 27.95 32.68 
ภาษาอังกฤษ 164 28.09 6.90 28.09 25.52 

สาระวิชา 
จ านวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

๒๕61 
คณิตศาสตร์ 97 17.81 7.71 17.81 21.90 
ภาษาไทย 97 31.91 10.08 31.91 39.77 
วิทยาศาสตร์ 97 22.59 6.53 22.59 27.13 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97 30.21 6.00 30.21 32.09 
ภาษาอังกฤษ 97 21.66 4.66 21.66 22.25 
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12. งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
   

ล าดับ ชื่อกลุม่บริหารงาน/โครงการ งบอุดหนุน งบกิจกรรมพัฒนา อื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

  งบพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน 300,000 - -  - 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1 โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้า 40,000 - - ครูรัตนาภรณ ์

  สู่ประชาคมอาเซียน        

  กิจกรรม ประชุมครูและบุคลากร 9,000     

  กิจกรรม รับการนิเทศจากคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง 6,000     

  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดโครงร่าง 7,000     

  กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 18,000     

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกัน 20,000 - - ครูรัตนาภรณ ์

  คุณภาพภายในสถานศึกษา      

  กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ 8,400     

  กิจกรรม จัดเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 11,600     

3 โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนาสื่อ 408,300 - - ครูบรรหาร 

  นวัตกรรมการศึกษา        

  กิจกรรม ระบบ WIFI Hot spot   118,940     

  กิจกรรม ระบบอินเตอร์เน็ต wifi อาคาร 2   70,550     

  กิจกรรม จัดซ้ือคอมพิวเตอร์การเรียนการสอน 218,810     

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ามแนวทาง 20,000 - - ครูรุ่งกาญจน ์

  สะเต็มศึกษา        

  กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 18,000     

  กิจกรรม การจัดนิทรรศการ 2,000     

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 1,500 - - ครูรุ่งกาญจน ์

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้าน 250,000 - - ครูยุวด ี
  การวัดผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา       

  กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 70,000     

  กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการวัดผลรายวิชา 147,000     

  กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ 33,000     

7 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพงาน 
         

30,000  - - ครูบรรหาร 
  ทะเบียนนักเรียน         
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  กิจกรรม งานรับนักเรียน 10,000     
  กิจกรรม งานจัดท าเอกสาร 20,000     

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิจัย 5,000 - - ครูนฤมล 

  กิจกรรม งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000   ครูบรรหาร 

  กิจกรรม งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 1,000     

  กิจกรรม งานส่งเสริมเชิดชูและพัฒนา 2,000     

9 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริม 80,000 - - ครูกุลสิรา 

  รักการอ่านและการเรียนรู ้      

  กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้ 3,000     

  กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด 3,500     

  กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 73,500     

10 โครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open House) 100,000 - - ครูรัตนาภรณ ์

11 โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 3,000 - - ครูสภุาวด ี

12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 50,000 - - ครูเวชิตา 

  ของเศรษฐกจิพอเพียง      ครูรัตนาภรณ ์

13 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 10,000 - - ครูประคุณ 

14 โครงการแนะแนวอ าลาและทุนการศึกษาเพ่ือ 20,000 - - ครูสมศักดิ ์

  พัฒนาผู้เรียน      ครูสุนัน 

  กิจกรรม แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 6,000     

  กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 13,000     

  กิจกรรม การบรกิารทุนการศกึษา 1,000     

15 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการเรียน 25,000 - - ครูพเยาว ์
  การสอนภาษาไทย         

  กิจกรรม สืบสานกวีกานต์วันภาษาไทย 7,000     

  กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 18,000     

16 โครงการพัฒนาอัจฉริยทางคณิตศาสตร ์ 15,000 - - ครูเจริญ 

  กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 7,000     

  กิจกรรม การสอนซ่อมเสริม 3,000     
  กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2,500     

  กิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์ 2,500     

17 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ 60,000 - - ครูวิไล 
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  สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์     

  กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 52,000    

  กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 8,000    

18 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ 55,000 - - ครูธนิฐา 

  สู่ประชาคมอาเซียน       

  กิจกรรม วันคริสต์มาส 5,810    
  กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 49,190    

19 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอน 24,000 - - ครูชูศักดิ ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม     
  กิจกรรม โอทอปเลาขวัญ 3,000    
  กิจกรรม พัฒนาสื่อการสอน 5,000    
  กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 10,000    

  กิจกรรม วันอาเซียน   6,000    
20 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ 39,000 - - ครูสุนัน 
  กิจกรรม งานเกษตรกรรม 12,000    

  กิจกรรม งานคอมพิวเตอร์ 21,000    
  กิจกรรม งานอุตสาหกรรม 6,000    

21 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชา 30,000 - - ครูนรพร 

  สุขศึกษาและพลศกึษาสู่ความเปน็เลิศทางกีฬา     

  กิจกรรม กีฬาภายในและภายนอก 20,000    

  กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน 8,000    

  กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด 2,000    

22 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือความ 106,000 - - ครูกนิษฐา 
  เป็นเลิศทางศิลปะดนตรี นาฎศิลป์       

  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 4,000    

  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 92,000    

  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านนาฎศิลป์ 10,000    

23 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี(ICT) - 40,000 - ครูสุนัน 

  เพ่ือการเรียนรู ้     

24 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิงานกิจกรรม - 5,000 - ครูพีรัชย ์

  นักศึกษาวิชาทหาร         

  กิจกรรม การฝึกภาคสนาม   2,000    
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  กิจกรรม ปฏิญาณตนสวนสนาม  500   

  กิจกรรม ฝึกทบทวน    2,000   

  กิจกรรม รับสมัครนศท.  250   

  กิจกรรม การฝึกภาคที่ต้ัง  250   

25 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่กจิกรรม - 400,000 - ครูรัตนาภรณ ์
  ศิลปหัตถกรรม       

  กิจกรรม ระดับเขตพ้ืนที ่  90,000   

  กิจกรรม ระดับภาคกลาง-ตะวันออก  100,000   

  กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ  110,000   

  กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ  100,000   

26 โครงการเพ่ิมศักยภาพกจิกรรมลกูเสือ -เนตรนารี - 226,530 - ครูวินัส 

  กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรม  212,530   

  กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ    10,000   

  กิจกรรม วันราชสดุดี   4,000   
27 โครงการทัศนศึกษา   - 150,000 - ครูชูศักดิ ์

28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม/โครงงานคุณธรรม  20,000  ครูราตร ี

  กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  15,000   
  กิจกรรม โครงงานคุณธรรม  5,000   

29 โครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 4,000 - ครูลักษิกา 

  กิจกรรม ชุมนุม    1,000   

  กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  3,000   

  รวมโครงการวิชาการ 1,391,800 845,530 -  
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

30 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 809,200 - - ครูเวชิตา 

  กิจกรรม การเงิน   30,000    
  กิจกรรม การบัญช ี   1,000    
  กิจกรรม งานพัสดุและสินทรัพย์ 20,000    
  กิจกรรม งานควบคุมภายใน 1,000    
  กิจกรรม งานแผนงาน 6,000    

  กิจกรรม สาธารณูปโภค 751,200    

  
รวมโครงการงบประมาณ 

     
809,200  - -   
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ 90,000 - - ครูพเยาว ์
  บุคลากรทางการศึกษา       
  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 14,000    

  กิจกรรม สัปดาห์วันครู 3,000    
  กิจกรรม สร้างขวัญก าลังใจ 5,000    
  กิจกรรม งานสารบรรณบุคคล 8,000    

  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครู(เดินทางไปราชการ) 60,000    

32 โครงการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพโดยวิธีศึกษาดูงาน 150,000 - - ครูพเยาว ์

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน(จ้างบุคลากร)   390,600  

  กิจกรรม จ้างนักการภารโรง   113,400  

  กิจกรรม จ้างพนักงานขับรถยนต์   126,000  

  กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้างวชิาภาษาอังกฤษ   151,200  
  รวมโครงการบุคคล 240,000 - 390,600  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

34 โครงการงานประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์โรงเรียน 5,000 - 40,000 ครูภิรญัรัช 

  กิจกรรม จัดซ้ือและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 5,000    

  กิจกรรม วารสารโรงเรียน   40,000  

35 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสวัสดิการ 4,000 - - ครูมยรุา 

36 โครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศกึษาเพ่ือการ 20,000 - - ครูนพดล 
  พัฒนาท่ียั่งยืน       
  กิจกรรม อุปกรณ์ท าความสะอาด 15,000    
  กิจกรรม เครื่องมือช่างและวัสดุซ่อมแซม 5,000    

37 โครงการส่งเสริมโสตทัศนศึกษา 50,000 - - ครูเสกสันต ์

  กิจกรรม จัดซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 49,000    

  กิจกรรม ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์ 1,000    

38 โครงการสมัพันธ์ชุมชน 3,000 - - ครูสมศักดิ ์

  กิจกรรม เย่ียมบ้านสัญจร 1,000   ครูสุนัน 

  กิจกรรม ซ่อมแซมวัสด ุ 1,000    

  กิจกรรม วารสาร/แผ่นพับ 1,000    

39 โครงการส่งเสริมงานสารบรรณ 25,000 - - ครูราตร ี

40 โครงการโรงเรียนธนาคาร 5,000 - - ครูกนิษฐา 
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41 โครงการห้องพยาบาลสนับสนุนแนวทางปลอดโรค 13,000 - - ครูนรพร 

  กิจกรรม ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 1,000    

  กิจกรรม บ ารุงเครื่องกรองน้ า 12,000    

42 โครงการส่งเสริมยานพาหนะ 180,000 - - ครูบรรหาร 

  กิจกรรม น้ ามันเชื้อเพลิง 100,000    

  กิจกรรม ซ่อมบ ารุง   80,000    

43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 200,000 - - ครูนพดล 
  กิจกรรม ปรับปรุงห้องเรียน 150,000    

  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000    

44 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 - - ครูเจริญ 

  รวมโครงการบริหารงานทั่วไป 508,000 - 40,000  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

45 โครงการโรงเรียนสขีาว 10,000 - - ครูองอาจ 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานกิจการนักเรียน 12,000 - - ครูรุ่งรตัน ์

47 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 - - ครูสุนันท์ 

  กิจกรรม เย่ียมบ้านนักเรียน 1,000   ครูสมศักดิ ์

  กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือ 4,000    

48 โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียน 5,000 - - ครูวิชชุ 

49 โครงการส่งเสริมระบอบการปกครองแบบ 5,000 - - ครูคชานนท์ 
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

  กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย 600    

  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียน 3,000    

  กิจกรรม ส่งเสริมวถิีประชาธิปไตย 1,400    

50 โครงการวันส าคัญ 80,000 - - ครูทิพย์สุดา 

  กิจกรรม วันมาฆบูชา 2,000    

  กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2,000    

  กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15,000    

  กิจกรรม วันไหว้ครู 10,000    

  กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาร. ๑๐ 13,000     

  กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 10,000     
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  กิจกรรม ร่วมกจิกรรมกับชุมชน/ท าบุญโรงเรียน 10,000     

  กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 5,000     

  กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตร.9 2,000     

  กิจกรรม วันปิยมหาราช 1,000     

  กิจกรรม วันปีใหม่ 10,000     
51 โครงการโรงเรียนสจุริต 5,000 - - ครูวินัส 

  กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 5,000     

  รวมโครงการกิจการนักเรียน 122,000 - -   

  รวมทุกโครงการ ปีงบ 62 
   

3,371,000  845,530 430,600   
งานนโยบายและแผนงาน:ข้อมูล ณ 21 ธันวาคม 2562 
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ตอนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามสภาพจริงตามระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยก าหนดมาตรฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยใช้วิธีการ
หลากหลาย ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็น
ร้อยละและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพและความหมาย 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ ความหมาย 

5 85.00-100 ยอดเยี่ยม 
4 70.00-84.99 ดีเลิศ 
3 60.00-69.99 ดี 
2 50.00-59.99 ปานกลาง 
1 0-49 ก าลังพัฒนา 

 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                             

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม                                   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ    

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ข้อที่ ๑.ส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ  ความรู้ 
ความสามารถ เต็มศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด ๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๔.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๕.ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
จิตส านึกแห่งความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ๖.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

2. ผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงาน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้งผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนปรากฏผลดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น  
           พิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

75.00 77.17 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

1.1 นักเรยีนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และสื่อสาร ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

75.00 72.41 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

1.2 นักเรยีนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

75.00 80.35 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 

1.3 นักเรยีนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ ด้านคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 77.06 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

1.4 นักเรยีนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ ด้านวิทยาศาสตร ์ อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 78.89 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80.00 96.14 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 84.02 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.1 นักเรยีนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

80.00 84.02 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

80.00 82.66 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70.00 73.17 ดีเลิศ/สูงกว่าเป้าหมาย 

5.1 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย ระดับ 2 ขึน้ไป 

75.00 72.41 ดีเลิศ/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.2 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึน้ไป 

75.00 77.06 ดีเลิศ/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.3 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึน้ไป 

75.00 78.89 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

5.4 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 

75.00 80.41 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 

5.5 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดบั 2 ขึ้นไป 80.00 95.96 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.6 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 80.00 94.24 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.7 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดับ 2 
ขึ้นไป 

80.00 85.58 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

5.8 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

75.00 80.35 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

5.9 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 

80.00 84.02 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  

33.00 31.12 
ก าลังพัฒนา/ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

28.00 24.84 
ก าลังพัฒนา/ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

๖)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

80.00 84.23 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

 
6.1 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีความ
พร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 80.00 89.29 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
6.2 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6         
ความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 80.00 89.17 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปผลการปะเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 

80.00 82.90 ดีเลิศ 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น  
           พิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

80.00 97.25 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

80.00 83.73 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

80.00 94.36 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 78.00 88.41 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 

4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

78.00 65.27 ดี/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
4.2 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

78.00 86.73 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
4.3 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนาด้านการคุ้มครอง 

78.00 91.95 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
4.4 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนา ด้านยาเสพติด 

78.00 95.79 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
4.5 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนา ด้านเพศ 

78.00 97.91 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
4.6 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย 

78.00 92.79 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปผลการปะเมิน 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

80.00 90.94 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

86.92 ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายละเอียดพิจารณาด้านที่ 1.2            
              ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1/ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็น
พิจารณา 

82.90 ดีเลิศ 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณ 77.17 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวจิารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็และแก้ปัญหา 

96.14 ยอดเยี่ยม/สูงกว่าเป้าหมาย 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 84.02 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 82.66 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 73.17 ดีเลิศ/สูงกว่าเป้าหมาย 

๖)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 84.23 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 
ประเด็นพิจารณา 

90.94 ยอดเยี่ยม 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   97.25 ยอดเยี่ยม/สูงกว่าเป้าหมาย 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 83.73 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

94.36 ยอดเยี่ยม/สูงกว่าเป้าหมาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 88.41 ยอดเยี่ยม/สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 86.92 ยอดเยี่ยม 
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โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1.
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร
การคิด
ค านวณ
(ระดับดเีลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารการคิดค านวณ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 

 
 

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์  คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย
แลกเปลีย่น     
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 
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80.00

82.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
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78.89
80.35
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

93.04

97.67

95.26
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97.93
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ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

(ระดับดีเลิศ) 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

  

 
 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

(ระดับดีเลิศ) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
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ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
(ระดับดเีลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 ความก้าวหน้าของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

72.41
77.06
78.89
80.41

95.96
94.24

85.58
80.35

84.02

20.46

47.99

27.95 28.0925.85

48.6

32.68
25.52

0

10

20

30

40

50

60

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2562 2561



ห น้ า  | ๓๓ 
 

 ความก้าวหน้าของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 

 

ความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่
ดีต่องาน
อาชีพ 

(ระดับดเีลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ระดับดีข้ึนไป 
 

 

 ที่มา: ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

17.81
31.91 22.59

30.21 21.6621.9

39.77
27.13

32.09

22.25

0
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2562 2561

66.07, 74%
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16.07, 18%

0.59, 0% 4.18, 5%
เรียนต่อช้ัน ม.4 โรงเรียน
เดิม

เรียนต่อช้ัน ม.4 โรงเรียนอื่น
ในส่วนภูมิภาค(ยกเว้น
จังหวัดเดิม)

เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล

เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษา
ของเอกชน
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 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 

ที่มา: ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2562 

การมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่
ดีงามตามที่
สถานศึกษา

ก าหนด   

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
 

 

มหาวิทยาลัย (ปิด) 
ของรัฐบาล

16% มหาวิทยาลัยเอกชน
4%มหาวิทยาลัย (เปิด) 

ของรัฐบาล
1%

สถาบันอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล

24%

สถานพยาบาล
9%

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ต่างๆ
30%

ทหาร
12%

สถาบันอ่ืนๆ
4%

93.04

97.67 97.04 97.27
98.51

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 

การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน

บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
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สุขภาวะทาง
ร่างกาย  และ

จิตสังคม 

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

 

 

 ร้อยละของผู้เรียนที่มี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ตามระดับชั้น ระดับปกติ 

 

 

58

60

62

64

66

68

70

น้ าหนักตาม
เกณฑ์

สูงตามเกณฑ์ สมส่วน

ชุดข้อมูล1 63.04 69.64 63.15
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79.66
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 ร้อยละของผู้เรียนที่มี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านการคุ้มครอง 
ตามระดับชั้น ระดับปกติ 

 

 ร้อยละของผู้เรียนที่มี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านยาเสพติด 
ตามระดับชั้น ระดับปกติ 
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 ร้อยละของผู้เรียนที่มี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านเพศ 
ตามระดับชั้น ระดับปกติ 

 

 

 ร้อยละของผู้เรียนที่มี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านความปลอดภัย 
ตามระดับชั้น ระดับปกติ 
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3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด   ผู้เรียนได้รับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมนักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริมพัฒนาด้านการคุ้มครอง นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านยาเสพติด 
4. จุดควรพัฒนา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 น้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

8) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

9) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
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โครงการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่ โครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน  และการ
สื่อสาร  โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงการเสริมสร้างนวัตกรน้อย โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษา
และพลศึกษา  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โครงการส่งเสริมการมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่โรงเรียนก าหนด  โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น  ความเป็นไทย
และการยอมรับความแตกต่าง  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกาย  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีการบริหารจัดการภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็น
ระบบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดทิศทางเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ 
 

          โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนด
จุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียน
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน 
(Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิ เทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชนโดยด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และ
ชุมชน  

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
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ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน 
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากร
ใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้
รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ  2  หลัง  มีหอประชุม  ที่มีความพร้อม  และเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  บริเวณทั่วไปสะอาด มีที่นั่งพักผ่อนให้แก่นักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเกษตร  
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการคหกรรม สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ผ้าทอ เบญจรงค์  
เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้   

 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหาร
กลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  โปรแกรมประเมินพฤติกรรม
นักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 
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โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและ
แผนการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ขับเคลื่อน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด 
โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 51 โครงการ ด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้ด าเนินการตาม
แผนงานและบรรลุผลตามจุดประสงค ์และสามารถสรุปเป็นร้อยละความส าเร็จของพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
เลาขวัญราษฎร์บ ารุง ดังแผนภาพ ซึ่งจากแผนภาพพบว่าโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีค่าร้อยละความส าเร็จ 
ของแผนพัฒนาคุณภาพสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 
แผนภาพ  ร้อยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ปีการศึกษา 2562 

 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ที่ด าเนินการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  
ดังปรากฏในแผนภาพ   ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แผนภาพเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
ที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 2562 

 

 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านการวัดผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ
สอน  มีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่
กิจกรรมศิลปหัตถกรรม มีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
กระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ท าให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ ส่งผลให้  นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  เป็น
จ านวนมากมาย สรุปได้ดังนี้ 

 1. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ผ่านการประเมินแห่งส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(Office of the Basic Education Commission Quality Awards:OBECQA) ระดับ SCQA  
  2. โรงเรียนได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3. ครูได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท
ครูผู้สอนดีเด่น   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 กาญจนบุรี  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน, 
รางวัลครูดีศรีเลาขวัญ ครูดีประจ าอ าเภอเลาขวัญร่วมกับสมาคมครูอ าเภอเลาขวัญ,  รางวัล “หน่วยการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีมาก ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)”, รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีมาก ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)”, รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับพอใช้ ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)”, รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
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งบประมาณ วิชาการ บุคคล กิจการนักเรียน ทั่วไป
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ครูและบุคลากร 92 92.75 96 85.5 93.75
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Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพอใช้ ตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)”,  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  
  4. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 8 เหรียญ และเหรียญทองแดง 10 
เหรียญ  จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับชาติ 
   

 ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับดีเลิศ  
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ จัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในการอบรม  ศึกษาดูงาน 
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพโดยวิธีการศึกษาดูงาน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการอบรมพัฒนาตนเองทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครู
ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการ
ก าหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อน
วิทยฐานะ ในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ ครูมีวิทยฐานะช านาญการเพ่ิมข้ึน 1 คน โดยในปัจจุบัน มีครูที่มีวิทยฐานะทั้ง
สิ้นคิดเป็นร้อยละ 38.78 ดังปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของครูในปีการศึกษา 2562 พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไปสู่คุณภาพผู้เรียน 
 ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ครูได้รับรางวัลครูดีศรีเลาขวัญ  ครูดีประจ าอ าเภอเลาขวัญร่วมกับ
สมาคมครูอ าเภอเลาขวัญ และรางวัลระดับเหรียญทองจากการประกวด, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สหวิทยาเขตพลอยไพลิน, รางวัล “หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย, รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  เป็นต้น 
 

ด้านการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
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ต่ ากว่า 20 ชม. 20-30 ชม. 31-40 ชม. 41-50 ชม. 51-60 ชม. 61-70 ชม. 71-80 ชม. 81 ชม.ขึ้นไป

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง  
จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2562
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แผนภาพ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 

จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2562 

 

แผนภาพ ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ 

 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน โดยโรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจาก 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 
 

 

แผนภาพ ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 
ปีการศึกษา 2560-2562 
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3. จดุเด่น 

 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ   มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารงาน มี
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การท างาน และรวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท 
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งคณะผู้บริหาร  ครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดความส าเร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการมีงานท าผ้าทอ
เลาขวัญ หลักสูตรเพ่ือการมีงานท าเบญจรงค์ หลักสูตรท้องถิ่นวิถีชาวเลาขวัญและมีการบูรณาการการปรับ
เนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวนการความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ระบบ PLC มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่คลอบคลุม      

ครูสอนตรงตามวิชาเอก ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน อุทิศเวลา โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการ เทคนิค รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะสม 
เป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอนพร้อมทั้งได้รับค าแนะน าจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 4. จุดควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทารง
การศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณาส านักงานคณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.)ให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอน
ได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระ
นอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ให้ อาทิเช่น   
 



ห น้ า  | ๔๙ 
 
 - โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา 
 - โครงการสรรหาบุคลากรเพ่ือการศึกษา 
 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - โครงการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพโดยวิธีศึกษาดูงาน 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านการวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา 
 - โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิจัย 
 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม การ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือก
แผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอน  การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน   
 ส่งเสริม ให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าสื่อ
มัลติมีเดีย  การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น  
 ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive  
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้
ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดข้ึนบ่อยกว่า การ
ตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและ
สื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อย
ที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย 
มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือ
สร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และหา
ค่า IOC ของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน 
ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ทั้ง ในระดับ
งานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผลการด าเนินงาน 
       โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ         
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 89.42 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

70 88.88 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

70 89.97 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

70 77.31 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

70 79.40 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

70 70.58 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

70 81.96 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 92.17 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

      3.3.1 ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

70 92.17 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 83.81 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70 91.17 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.4.2 คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

70 76.46 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 85.01 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

    3.5.1 คร ูและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

70 85.01 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

85.54 ยอดเยี่ยม 
 

จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  2 ประเด็น  พิจารณา สูงกว่าเป้าหมายจ าวนวน 3 ประเด็น ที่พิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการและผู้อ านวยการตามล าดับ  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้
จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา   
  1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ระดับดีมากร้อยละ 88.88 
 1.2 ครมูีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ 
ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการ
เรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงในห้องเรียน 
 1.3 ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน สนับสนุน 
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่
และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       2.1 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีการด าเนินการประกวดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีคุณครูบรรหาร เชื้อทอง และคุณครูรุ่ง
กาญจน์ เกตุขาว เข้าร่วมการแข่งขันผลการตดัสินไดเ้ข้ารอบ 100 ทีมระดับประเทศ จ านวน 1 ทีม 
      2.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application   
            - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning 
information technology : DLIT) โดยน าร่อง 5 กลุ่มสาระหลักได้แก่  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ  มีการใช้ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) มีระบบ
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ 
webpage , Google form , Kahoot ฯลฯ 
  - ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
การจัดการเรียนรู้ มี application ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก ร้อยละ 
67.64/73.52 เฉลี่ยร้อยละ 70.58 
  2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

   - แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ห้องเรียนสี
เขียว ห้องอาเซียน  

              - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ ผ้าทอ เบญจรงค์ 
เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอ่ืน ๆ โดยการจัดกิจกรรมค่ายบูรณา
การและทัศนศึกษา  
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    - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับด ีร้อยละ 78.82/85.11 เฉลี่ยร้อยละ 81.96 

    - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับดี ร้อยละ 74.7/84.11  เฉลี่ยรอ้ยละ 79.40 

 

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนใน
การจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียนประพฤติ
ดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายซึ่งส่งผลต่อคุณลักษณะอัยพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 92.17 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน และ
น าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
  ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับดี
มากร้อยละ 88.23/94.11  เฉลี่ยร้อยละ 91.17 
 4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ 
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 
แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  
            ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ70.58/82.35  

เฉลี่ยร้อยละ 76.46 
 

 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการ

นิเทศจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  ผลการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 91.30  ระดับดีมาก ร้อยละ 
8.70 ผลการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 78.72  ระดับดีมาก ร้อยละ 21.28 
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      ตารางแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้าราชการครู ไม่รวมอัตราจ้าง) 

ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 1 บริหารการศึกษา (ผู้บริหาร) 1 - 

2 ภาษาไทย 7 15.00 
3 คณิตศาสตร์ 7 19.42 
4 วิทยาศาสตร์  8 19.50 
5 สังคมศึกษาฯ 6 20.83 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 21.00 
7 ภาษาต่างประเทศ 9 19.44 
8 ศิลปะ 3 19.30 
9 การงานอาชีพฯ 6 21.16 
 รวม 49 17.29 
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ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562
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3. จดุเด่น 
 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริม
บทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม   
  2. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
 3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
 4. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 
น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 2. ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้  เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน รวมทั้งค่านิยม 3 ประการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 

 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านการวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 2. โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิจัย 
 5. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 จากผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงสรุปการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.1.1 สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลการประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
งามตามที่สถานศึกษาก าหนด   ผู้เรียนได้รับการ
ยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมนักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านการคุ้มครอง นักเรียนมี การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านยาเสพติด 

คุณภาพของผู้เรียน 
 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 น้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
     ๒)  ผู้เรียนยังต้องพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มากขึ้น  

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๑)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ            
มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการ
บริหารงาน มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และรวมทั้งมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจ 
และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๑) ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทารง
การศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณาส านักงานคณะกรรมการข้าราชาการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.)ให้มากขึ้น เพ่ือให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

    2) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     3) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุงมีระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้ งคณะ
ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การก าหนดความส าเร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
การมีงานท าผ้าทอเลาขวัญ หลักสูตรเพ่ือการมีงาน
ท าเบญจรงค์ หลักสูตรท้องถิ่นวิถีชาวเลาขวัญและมี
การบูรณาการการปรับเนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน มี
การใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC  ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้
เข้าสู่กระบวนการความเชี่ยวชาญในวิชาชีพระบบ 
PLC มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่คลอบ
คลุม      

 

ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู 
และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอน
และภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     4) ครูสอนตรงตามวิชาเอก ครูมีความตั้งใจ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน อุทิศเวลา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการ เทคนิค รูปแบบ วิธีการ
สอนที่เหมาะสม เป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการวัดและ
ประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริง มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติไดเ้ป็นอย่างดี ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอนพร้อมทั้งได้รับค าแนะน าจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
คิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
  2. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google 
form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
 3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมี
ปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
 4. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
2. ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของ
บทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ  สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน 
รวมทั้งค่านิยม 3 ประการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เมื่อ
สอนจบรายวิชานั้น 
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3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสอนที่เป็นระบบสองภาษาในอนาคต ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 2. จัดหาบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นชนชาติพ้ืนเมืองที่เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เป็นครูผู้สอนเพ่ิมเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมด้านการใช้ภาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 3. แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 3.2.1 สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 80.00 82.90 ดเีลิศ/ตามเป้าหมาย 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

75.00 77.17 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80.00 96.14 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 84.02 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

 
๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

80.00 82.66 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70.00 73.17 ดีเลิศ/สูงกว่าเป้าหมาย 

 
๖)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

80.00 84.23 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

๑. ๒ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 80.00 90.94 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

80.00 97.25 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

80.00 83.73 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

80.00 94.36 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

78.00 88.41 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

86.92 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ    

  

 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ    

  

 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ        

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

70 89.42 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 77.31 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
70 92.17 

ยอดเยี่ยม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 83.81 ดีเลิศ/ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

70 85.01 
ยอดเยี่ยม/สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐษนที่ 3  
กระบวนการจัดกรเรีนยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

85.54 ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 
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การก าหนดค่าเหมาย 
 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิมผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
85-100 5 ระดับยอดเยีย่ม 
70-84 4 ระดับดีเลศิ 
60-69 3 ระดับด ี
50-59 2 ระดับปานกลาง 
0-49 1 ก าลังพัฒนา 

 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น  
ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 75.00 ดีเลิศ 
        1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และสือ่สาร ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 ดีเลิศ 

        1.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และสือ่สารภาษาต่างประเทศ อยู่
ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 ดีเลิศ 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ด้านคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 ดีเลิศ 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ด้านวิทยาศาสตร ์ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.00 ดีเลิศ 

    ๒)  ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 

80.00 ดีเลิศ 

   ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 ดีเลิศ 

         3.1 นักเรยีนมคีวามรู้และทักษะพืน้ฐานในการสรา้งนวตักรรม ในกลุ่มกจิกรรมพฒันา    
                ผู้เรียนอยู่ในระดับด ีตามเกณฑก์ารประเมนิของสถานศึกษา   

80.00 ดีเลิศ 

   ๔)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 80.00 ดีเลิศ 

   ๕)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตร 70.00 ดีเลิศ 

        5.1 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 75.00 ดีเลิศ 

        5.2 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 75.00 ดีเลิศ 

        5.3 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 75.00 ดีเลิศ 

        5.4 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 75.00 ดีเลิศ 

        5.5 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 80.00 ดีเลิศ 

        5.6 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 80.00 ดีเลิศ 

        5.7 นักเรียนมีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
              ระดับ 2 ขึ้นไป 

80.00 ดีเลิศ 

       5.8 นักเรียนมผีลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 75.00 ดีเลิศ 
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       5.9 นักเรียนมผีลการเรียนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ระดับ 2 ขึ้นไป 80.00 ดีเลิศ 

       5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา   
              ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

33.00 ก าลังพัฒนา 

       5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา   
              ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

33.00 ก าลังพัฒนา 

      5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา    
              ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

28.00 ก าลังพัฒนา 

   ๖)  มคีวามรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชพี 80.00 ดีเลิศ 

      6.1 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 80.00 ดีเลิศ 

      6.2 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  ความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 80.00 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน   
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
        และวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

80.00 ดีเลิศ 

   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 ดีเลิศ 

   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 ดีเลิศ 

   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 78.00 ดีเลิศ 

        4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม   
              เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

78.00 ดีเลิศ 

        4.2 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 78.00 ดีเลิศ 

        4.3 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านการคุ้มครอง 78.00 ดีเลิศ 

        4.4 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา ด้านยาเสพติด 78.00 ดีเลิศ 

        4.5 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา ด้านเพศ 78.00 ดีเลิศ 

        4.6 นักเรียนมี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาด้านความ 
              ปลอดภัย 

78.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
   1. การมีเปา้หมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ด ี ดี 
   2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี ดี 
   3. ด าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
        เปา้หมาย 

ด ี
ดี 

   4. พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี ด ี ดี 
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ด ี ดี 
   6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู ้ ด ี ดี 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน   
       ชีวติประจ าวันได ้

70 ดีเลิศ 

1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้      
      ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
      สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

70 ดีเลิศ 

1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 70 ดีเลิศ 

  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ 70 ดีเลิศ 

2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 70 ดีเลิศ 

2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
      มี application     

70 ดีเลิศ 

2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
      โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ 
      การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
      ก าหนด 

70 ดีเลิศ 

  3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 70 ดีเลิศ 

      3.1 ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
           ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

70 ดีเลิศ 

  4. ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 70 ดีเลิศ 

4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ     
      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 ดีเลิศ 

4.2 คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ 
      การเรียนรู ้

70 ดีเลิศ 

   5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

70 ดีเลิศ 

       5.1 คร ูและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
             กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์ 
             ที่สถานศึกษาก าหนด 

70 ดีเลิศ 
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