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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เร่ือง การให้ความเห็นชอบสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                                   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่ง รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครูตามวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่ ๖ 
มีนาคม  ๒๕๖๓    ตลอดจนได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตาม สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงาน ประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    
 
 
 

 

(นายดิเรก  พันธ์ภักดี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
วันท่ี ๒๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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คำนำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓  ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่ง รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกป ี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓  มาตรฐานได้แก่  คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบรหิาร 
และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อนำเสนอรายงานผลการ
จัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจน  เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป   ขอขอบคุณคณะครู  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีสว่น
ร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

 

 

 
       (นางสาวมนัสนันท์   ทองศรีมัณฑนา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

            ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
เรื่อง           หน้า
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        ก 
คำนำ             ข           
สารบัญ                                                            ค 
ส่วนท่ี ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร          ๑ 
ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
 ข้อมูลท่ัวไป           ๕ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร          ๕ 
 ข้อมูลนักเรียน           ๖ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา       ๗  
 ผลการทดลองระดับชาติของผู้เรียน       ๑๑  
ส่วนท่ี ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       ๑๓ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน         ๑๕  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ       ๑๕ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ๑๕ 
ส่วนท่ี ๔ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๑๙ 
ส่วนท่ี ๕ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๓๒ 
ส่วนท่ี ๕ ภาคผนวก          ๓๗ 
 คำส่ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพภายในตาม   ๓๘ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐาน ๔๑ 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการ  ๔๒ 
ศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง           หน้า 
 กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา  ๔๔ 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๔๖ 
 รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา /ผู้บริหาร /ครู /นักเรียน     ๕๗ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒ ถนน แสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เปิกสอนตั ้งแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครู 
จำนวน ๑๖ คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ คน  ได้ดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ได้พัฒนาขึ้นจากเดิม  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้นในระดับ
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานท่ี  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษาและเครือข่าย
การเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ    ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความถนัดด้าน
ดนตรี  กีฬา  และกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ  ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน   

การพัฒนาด้านบุคลากร โรงเรียนสนับสนุนให้คณะครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่งผล
ให้บุคลากรได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ(ระดับ ๔) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ(ระดับ ๔) 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา     
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ(ระดับ ๔) 
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื ่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน  
 

จุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียน   
          ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
มีความสามารถในการคิดคำนวณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จำนวน
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิม คิด
เป็นร้อยละ ๕.๓๖  ในแต่ละปีด้านความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะต่าง  ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  และมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
           ๒) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เน้นกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   โดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนท่ี
ต้องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน  โครงการโรงเรียนสุจริตเป็นโครงการ
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ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาการป้องกันการทุจริตเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม   ท่ีสำคัญคือกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองท่ีส่งเสริมเรื่องวินัยจราจรท้ังแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นท่ีโรงเรียน และมีเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่
และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมถึงแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และยังมีการประมวลผลฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ช่วยให้ผู ้บริหารนำข้อมูลต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ    โดยใช้ระบบการ
บริหารงาน แบบ PDCA มีการบริหารงาน ๕ แผนงาน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ช ัดเจนสอดคล้องก ับบร ิบท และความต ้องการในพ ัฒนาของสถานศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น คุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณา
การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ และขับเคลื่อน
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทาง กายภาพที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ใช้ ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารช้ันเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา    
ด้านคุณภาพผู้เรียน     

          ๑) พัฒนาการจัดกระบวนการการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเกรด 3-4 
รวม โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคม  ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ของ
ผู้เรียนไม่เป็นไป ตามเป้าหมายของโรงเรียน             
          ๒) มีการจัดโครงการโครงงานคุณธรรม ทั้งระบบอย่างจริงจัง และจัดดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมให้เต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และเน้นการทำโครงงาน
คุณธรรม ท่ีบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน    
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    
           ๑) นำสารสนเทศที่แสดงภาพรวมของการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและ
ส่ิงแวดล้อม สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข มาใช้เพื่อประกอบการแก้ปัญหา และการตัดสินใจกำหนด
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา และผู้บริหารจะนำสารสนเทศที ่ประมวลงานประจำปีมาใช้จัดแผน
งบประมาณ และกำหนด แผนการดำเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ   
สำหรับคณะครูจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงาน   
           ๒) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
           ๑) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท ใช้ครูภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้   
           ๒) พัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน นำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

๓)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็ก 
รักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม    
           ๑. พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรม One student One 
product (การเรียนรู้ด้วยโครงงาน) อย่างเต็มรูปแบบ   
           ๒. จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ             

๓. โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพให้
ครบในทุกด้าน และต้องพัฒนาในด้านดังต่อไปนี้ 

     ๓.๑ อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน  เทคนิค การสอนท่ีหลากหลาย  
๓.๒ ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกขั้นตอน จัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

     ๓.๓  การพัฒนาความรู้ด้านทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ  ครอบคลุมครบทุกงานของสถานศึกษา 

     ๓.๔.  จัดอบรม  บุคลากร  เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

ท่ีอยู่: เลขท่ี ๙/๒ ถนน แสงชูโต  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๓๐ 

 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  
 โทรศัพท์: ๐๓๔ – ๕๖๑๙๘๕  โทรสาร : ๐๓๔ – ๕๖๑๔๗๖  

E-Mail: Tharuapit@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.๒   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

จำนวน ๑ ๑๖ - ๒ ๑ ๒๐ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน - ๑๒ ๗ ๑ ๒๐ 

  

 
 

ปริญญาตรี, ๑๒ 
ปริญญาโท, ๗

ปริญญาเอก, ๑

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ต่่ากว่าปริญญาตรี 

mailto:Tharuapit@hotmail.com
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๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ 
คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๖ 
๒. ภาษาไทย ๒ ๒๒ 
๓. คณิตศาสตร์ ๒ ๒๕ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๗ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๑ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๒๓ 
๗. พลศึกษา ๒ ๒๐ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๒๐ 
๙. คอมพิวเตอร์ ๒ ๒๕ 
๑๐. ดนตรีศึกษา ๑ ๒๔ 
๑๑. ภาษาจีน ๑ ๒๒ 
๑๒. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๑ ปฏิบติัหน้าท่ีงานธุรการ 

รวม ๒๐ ๒๐ 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม     ๒๖๐  คน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๒ ๔๐ ๔๑ ๘๑ ๔๐ 
ม.๒ ๒ ๒๙ ๓๒ ๖๑ ๓๐.๕ 
ม.๓ ๒ ๓๔ ๓๒ ๖๖ ๓๓ 

รวม ม.ต้น ๖ ๑๐๓ ๑๐๕ ๒๐๘  
ม.๔ ๒ ๒๗ ๑๒ ๓๙ ๒๐ 
ม.๕ ๑ ๑๐ ๑๕ ๒๕ ๒๕ 
ม.๖ ๑ ๙ ๑๐ ๑๙ ๑๙ 

รวม ม.ปลาย ๔ ๔๖ ๓๗ ๘๓  

รวมทั้งหมด ๒๙๑  
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับ
ชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๘๕ ๕๙ ๓๐ ๗๗ ๔๒ ๔๗ ๔๘ ๔๖ ๑๐๒ 
ม.๒ ๖๐ ๓๘ ๕๖ ๔๒ ๑๙ ๔๒ ๔๓ ๔๘ ๕๖ 
ม.๓ ๖๗ ๖๕ ๑๐๑ ๖๐ ๖๘ ๔๐ ๕๐ ๗๗ ๑๓ 
ม.๔ ๓๕ ๓๗ ๑๗ ๓๙ ๓๘ ๑๖ ๓๒ ๓๒ ๓๙ 
ม.๕ ๒๘ ๒๒ ๒๒ ๐ ๒๑ ๑๐ ๒๑ ๓๖ ๓๗ 

ม.๖ ๓๖ ๒๖ ๒๙ ๓๗ - ๑๑ ๒๗ ๓๗ ๓๗ 

รวม ๓๑๑ ๒๔๗ ๒๕๕ ๒๕๕ ๑๘๘ ๑๖๖ ๒๒๑ ๒๗๖ ๒๘๔ 
ร้อย
ละ 

๕๓.๙๐ ๔๒.๘๑ ๔๔.๑๙ ๔๔.๑๙ ๓๔.๗๕ ๒๘.๗๗ ๓๘.๓๐ ๔๗.๘๓ ๔๙.๒๒ 

 

 
 

๔๙.๒๒
๔๗.๘๓

๓๘.๓๐
๒๘.๗๗

๓๔.๗๕
๔๔.๑๙
๔๔.๑๙

๔๒.๘๑
๕๓.๙๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

การงานอาชีพฯ

สขุศกึษาฯ

ประวตัศิาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาไทย

ร้อยละ
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๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับ
ช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๑๑๐ ๘๗ ๕๑ ๑๐๖ ๕๕ ๗๐ ๘๒ ๗๑ ๑๓๔ 
ม.๒ ๗๔ ๕๐ ๖๘ ๖๓ ๖๒ ๕๒ ๖๘ ๖๒ ๗๔ 
ม.๓ ๙๖ ๘๙ ๑๐๙ ๙๕ ๗๙ ๔๙ ๘๑ ๙๕ ๒๔ 
ม.๔ ๔๖ ๔๗ ๓๒ ๕๐ ๔๗ ๒๔ ๓๙ ๔๒ ๔๒ 
ม.๕ ๓๕ ๒๗ ๒๗ ๒๒ ๓๗ ๑๘ ๓๑ ๓๙ ๔๕ 

ม.๖ ๓๗ ๓๒ ๓๑ ๓๗ - ๑๖ ๓๒ ๓๘ ๓๗ 

รวม ๓๙๘ ๓๓๒ ๓๑๘ ๓๗๓ ๒๘๐ ๒๒๙ ๓๓๓ ๓๔๗ ๓๕๖ 
ร้อย
ละ 

๖๘.๙๘ ๕๗.๕๔ ๕๕.๑๑ ๖๔.๖๔ ๕๑.๗๖ ๓๙.๖๙ ๕๗.๗๑ ๖๐.๑๔ ๖๑.๗๐ 

หมายเหตุ สถานศึกษากำหนดเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี คือ ๒.๕ ข้ึนไป 

 

 

 

๔๙.๒๒
๔๗.๘๓

๓๘.๓๐
๒๘.๗๗

๓๔.๗๕
๔๔.๑๙
๔๔.๑๙

๔๒.๘๑
๕๓.๙๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

การงานอาชีพฯ

สขุศกึษาฯ

ประวตัศิาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาไทย

ร้อยละ
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๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.๑ ๘๑ ๓ ๐ ๑๙ ๕๙ ๗๘ ๙๖.๓๐ 
ม.๒ ๖๑ ๔ ๐ ๑๙ ๓๘ ๘๗ ๙๓.๔๔ 
ม.๓ ๖๖ ๓ ๑ ๔๐ ๒๒ ๖๒ ๙๓.๙๔ 
ม.๔ ๓๙ ๔ ๐ ๑๐ ๒๕ ๓๕ ๘๙.๗๔ 
ม.๕ ๒๕ ๒ ๐ ๒ ๒๑ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
ม.๖ ๑๙ ๐ ๐ ๓ ๑๖ ๑๙ ๑๐๐ 

รวม ๒๙๑ ๑๖ ๑ ๙๓ ๑๘๑ ๒๗๔ ๙๔.๑๖ 

 

 

 

 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๗๒
.๘

๔

๖๒
.๓

๐

๓๓
.๓

๓

๖๔
.๑

๐

๘๔
.๐

๐

๘๔
.๒

๑

๒๓
.๔

๖ ๓๑
.๑

๕

๖๐
.๖

๑

๒๕
.๖

๔

๘.
๐๐ ๑๕

.๗
๙

๐.
๐๐

๐.
๐๐ ๑.
๕๒

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐๓.

๗๐ ๖.
๕๖

๔.
๕๕ ๑๐

.๒
๖

๘.
๐๐

๐.
๐๐

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.๑ ๘๑ ๓ ๐ ๑ ๗๗ ๗๘ ๙๖.๓๐ 
ม.๒ ๖๑ ๓ ๐ ๗ ๕๑ ๕๘ ๙๕.๐๘ 
ม.๓ ๖๖ ๓ ๐ ๑๓ ๕๐ ๖๓ ๙๕.๔๕ 
ม.๔ ๓๙ ๔ ๐ ๓ ๓๒ ๓๕ ๘๙.๗๔ 
ม.๕ ๒๕ ๑ ๐ ๒ ๒๒ ๒๔ ๙๖.๐๐ 
ม.๖ ๑๙ ๐ ๐ ๑ ๑๘ ๑๙ ๑๐๐ 

รวม ๒๙๑ ๑๔ ๐ ๒๗ ๒๕๐ ๒๒๗ ๙๕.๑๙ 

 

 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๙๕
.๐

๖

๘๓
.๖

๑

๗๕
.๗

๖

๘๒
.๐

๕

๘๘
.๐

๐

๙๔
.๗

๔

๑.
๒๓

๑๑
.๔

๘ ๑๙
.๗

๐

๗.
๖๙

๘.
๐๐

๕.
๒๖

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐๓.

๗๐ ๔.
๙๒

๔.
๕๕ ๑๐

.๒
๖

๔.
๐๐

๐.
๐๐

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



11 
 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ เขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๑.๖๙ ๕๖.๔๖ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๒๑ ๒๗.๔๖ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๗๕ ๓๐.๑๔ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๗๕ ๓๓.๑๔ ๓๓.๒๕ 

 
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

๒๖๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๗.๗๑ ๕๑.๖๙ ๒.๖๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๙ ๒๓.๒๑ ๑.๘๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๒ ๒๙.๗๕ ๒.๕๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๘๖ ๒๘.๗๕ -๑.๐๒ 

 

 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

๔๗
.๗

๑

๒๕
.๕

๙

๓๓
.๗

๒

๒๕
.๘

๖

๕๑
.๖

๙

๒๓
.๒

๑

๒๙
.๗

๕

๒๘
.๗

๕

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปี 2561 ปี 2562



12 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ เขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๑.๘๗ ๔๒.๒๐ ๔๒.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๘๙ ๒๕.๖๔ ๒๕.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๓.๓๒ ๒๘.๕๑ ๒๙.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๒๔ ๒๗.๗๗ ๒๙.๒๐ 
สังคมศึกษา ๓๓.๑๑ ๓๕.๖๙ ๓๕.๗๐ 
 
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา

๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๗.๗๒ ๓๑.๘๗ -๕.๘๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๘๑ ๑๗.๘๙ -๔.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๑๓ ๒๓.๓๒ -๒.๘๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๔ ๒๒.๒๔ -๔.๔๐ 
สังคมศึกษา ๓๒.๖๓ ๓๓.๑๑ ๐.๔๘ 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐

๓๗
.๗

๒

๒๒
.๘

๑

๒๖
.๑

๓

๒๖
.๖

๔

๓๒
.๖

๓

๓๑
.๘

๗

๑๗
.๘

๙

๒๓
.๓

๒

๒๒
.๒

๔

๓๓
.๑

๑

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปี 2561 ปี 2562
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
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๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ปลอดสารเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

๓. พันธกิจ (Mission) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้

มีความรู้  มีคุณธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
และมีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

๔. เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
๑ ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓ ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔ ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามศักยภาพ 
๖ โรงเรียนมีความเข็มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล 
๕. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม  

      ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

      คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖. อัตลักษณ์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม      “ มีวินัย   รับผิดชอบ   พอเพียง”                
๗. อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  “เคารพนบไหว้  ทักทาย มีน้ำใจ”     
๘. เอกลักษณ์ของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม   “สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม” 
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๙.                        ตารางกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
และตัวบ่งชีเ้พื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 



16 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
๑๐.  งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีการศึกษาที่
รายงาน)  
๑. แผนงานบริหารงานวิชาการ  

- งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
- งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- งานวัดผลการศึกษา  
- งานทะเบียนนักเรียน  
- งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- งานนิเทศการศึกษา  
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
- งานแนะแนวทางการศึกษา  
- งานห้องสมุด  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
- งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ  
- งานรับนักเรียน 
- โครงการภารกิจพิชิตการอ่าน 
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน 
- โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ อ่าน คิด วิเคราะห์ 
- โครงการพัฒนาก้าวไกล ICT  
- โครงการตลาดนัดวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
- โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๒.แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
- งานนโยบายและแผน  
- งานบริหารการเงินและบัญชี  
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
- งานพัฒนาการบริหารงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) 
- งานยานพาหนะ 
- งานดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 
- งานควบคุมภายใน 

๓.แผนงานบริหารงานบุคคล  
- งานทะเบียนประวัติและบุคลากร  
- งานพัฒนาบุคลากร  
- งานจัดจ้างวิทยากร 
- งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  

๔.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
- งานเวรยาม  
- งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
- งานโภชนาการ 
- งานโสตทัศนูปกรณ์  
- งานส่งเสริมอนามัย 
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน  
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนธนาคาร 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการอาหารกลางวัน 
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๕.แผนงานกิจการนักเรียน  
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา  
- งานผู้ปกครองเครือข่าย  
- งานส่งเสริมวินัยจราจร  
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
- งานหัวหน้าระดับช้ัน  
- งานพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
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ส่วนท่ี ๔ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 

๑) การพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร นั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระ ต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ดังนี้  

- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
- การสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
- การสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
- การสอนแบบสาธิต/การทดลอง   
- การสอนแบบอภิปราย   
- การสอนโดยใช้เกม/เพลงประกอบ   
- การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ   
- การสอนโดยการใช้คำถาม/ถาม-ตอบ   
- การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นฐาน   
- แผนการจัดการเรียนรู้   



20 
 

- แบบฝึกหัด/ แบบฝึกทักษะ/ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ บัตรภาพ/ บัตรคำศัพท์/ ใบ
ความรู้/ ใบงาน   

- ส่ือมัลติมีเดีย เช่น Video Power Point Youtube Social Media Kahoot  
๒) ในการพัฒนาด้านการคิดคำนวณครูผู ้สอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ได้ ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้(Active learning)  ที่เน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิด แก้ปัญหา ครูใช้เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโรงเรียนมี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่เพื ่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมี  ความสุขได้ 
ตัวอย่างนวัตกรรมที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่อง 
ลำดับและอนุกรมโดยยึดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบคือ ๑ ความ
ต่อเนื่อง ๒ การจัดช่วงลำดับ ๓ การบูรณาการ  ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอสมการของ
นักเรียนช้ัน ม. ๓  โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของวิลสันและคณะซึ่งสนับสนุนแนวคิดของโพลย่า 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้น ม. ๓ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ 5STEPs  
การพัฒนาการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาสถิติโดยการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ของโบย่าของนักเรียนชั้น ม. ๓ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ   
ม. ๑ โดยใช้เกมในการจัดการ เรียนรู้และ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นโดย
ยึดวิธีการสอนแบบอภิปราย 

๓) ผลการดำเนินงาน ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จึงจัด
กิจกรรส่งเสริมและพัฒนาการเพื่อฝึกทักษะใน การฟัง พูด อ่าน โดยมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางภาษาไทย โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น โครงการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรียนฯ นักเรียนร้อยละ ๕๐-๕๔  ขึ้นไป มีการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ ของสถานศึกษากำหนด  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายว ิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี ๑ และ ภาคเรียนท่ี ๒ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถใน
ด้านการคิดคำนวณในแต่ละระดับช้ันอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ ภาคเรียน 

๔) สถานศึกษาจัดทำสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชุมวางแผน 
โดยมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนตามเป้าหมาย  มีระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาท่ีชัดเจน แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน) มีปฏิทินงาน
วัดผล ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบาย ชี้แจง การกรอกคะแนน การส่งคะแนน การรายงานผล การ
เรียน ของครูที่ชัดเจน มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ) 
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ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เพื่อแจ้งผลการเรียน  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนให้ชัดเจน 
จัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาแยกตามประเด็น มีการกำกับติดตาม   กำหนดเวลาท่ีชัดเจน ร่วมมือกับครู
ท่ีปรึกษาประสานงานกับผู้ปกครองโดยตรงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา จัดการเรียนการสอนตามตัวช้ีวัด
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนากิจกรรม
เสริมประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มุ่งจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดี โรงเรียนประชุมวางแผน เพื่อจัดกิจกรรมท่ีมุ่งให้ความรู้และส่งเสริมนักเรียนให้
มีคุณภาพครอบคลุมทุกประเด็น มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จ
ของโครงการ นำข้อดีมาพัฒนา และข้อบกพร่องมาปรับปรุง เพื่อพัฒนางานและกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับนักเรียนทุกคน อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แปลงฟัก
ข้าว โรงเพาะเห็ด  นาข้าวไรเบอร์รี่ แปลงเกษตรพอเพียง  เป็นต้น 

๕) โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพฒันาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข จัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัด
ค่ายอบรมคุณธรรม เป็นต้น คุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาวะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
จัดทำระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
ให้ครบ จัดป้ายนิเทศ ผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสุขศึกษา  ให้กับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา จัดอบรมนักเรียนโดยเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้จากโรงพยาบาลมะการักษ์ เกี่ยวกับ
เรื่อง การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาท้องก่อนวัยอันควร การป้องกันโรคเอดส์ สำรวจภาวะโภชนาการและ
เฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดกิจกรรม “ก้าวไกล ICT” เพื่อมุ่ง
ให้นักเรียนรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี อีกท้ังนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยจัดกิจกรรมชุมนุมพอเพียง ๑๘ ฐานการเรียนรู้ และนำแนวทางศาสตร์
พระราชาของพระองค์ท่านมาฝึกฝนตนเองให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๒. ผลการพัฒนา 
๑. ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียน

สามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่าน การ เขียนในแต่ละระดับช้ัน ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามสมรรถนะของผู้เรียน ๕  ด้านอย่างเหมาะสม มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  
(O –Net ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น มีพัฒนาการท่ีดีส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ นักเรียนผ่านเกณฑ์การ



22 
 

ประเมินมากข้ึน ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหามีความกระตือรือร้นในการแก้ไขผลการเรียนและผู้ปกครองให้
ความสำคัญและกำกับติดตามนักเรียนดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณในระดับพื้นฐาน สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ี
สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

๒. ด้านผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การวางแผนเพื่อทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จึง
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเพื่อฝึกทักษะใน การฟัง พูด อ่าน โดยมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  โครงการอ่านและเขียนของนักเรียนฯ 
นักเรียนร้อยละ ๕๐-๕๔  ขึ้นไป มีการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ 
ของสถานศึกษากำหนด ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในภาคเรียนท่ี ๑ และ ภาคเรียนท่ี ๒ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณในแต่ละ
ระดับช้ันอยู่ในระดับดีเย่ียม ท้ัง ๒ ภาคเรียน 
 

๓. จุดเด่น 
  ๑. การกำกับ ติดตาม  การรายงานผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้น และการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ครูกับนักเรียน 
  ๒. นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง และเพียงพอต่อความ
ต้องการในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถสืบค้นและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  ๓. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบ
กิจกรรมการ เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและมีนวัตกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอนช่วยให้นักเรียนได้ มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงในทุกระดับช้ัน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
พัฒนาขึ้น  
  ๔. นักเรียนมีความสามารถ ทางด้านวิชาการ วิชาทักษะชีวิต อีกท้ังผู้เรียนสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อการศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมท้ัง 
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารใน ระดับพื้นฐานขึ้นไป   
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  ๕. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและมีนวัตกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอนช่วยให้นักเรียนได้ มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงในทุกระดับช้ัน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
พัฒนาขึ้น มีความสามารถ ทางด้านวิชาการ วิชาทักษะชีวิต อีกท้ังผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๒. นำระบบการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์มาใช้ เพื่อนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผล
การเรียนได้ตลอดเวลา รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓.  ผลสัมฤทธิ ์ระดับชาติ (O-NET) ยังต่ำกว่าระดับประเทศซึ ่งจะต้องมีการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในรายวิชาภาษาไทยจะ
พัฒนาและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับ โรงเรียนและในระดับชาติให้สูงขึ้น โดย
ดำเนินการการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง ส่งเสริมการอ่านคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมทบทวนความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O–NET    
  ๔. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน   
  ๕. กิจกรรมเน้นฝึกความสามารถในการคิดคำนวณเพียงอย่างเดียวไม่มีการส่งเสริมให้นำ
ความรู้มา ประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น  
 

๕.  แผนการพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
 ๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีการ
สร้างนวัตกรรม 
 ๒.  มีการฝึกความสามารถในการคิดคำนวณอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันและบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้วิชาอื่น  
 ๓.  พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น ให ้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง            
 ๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง              
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 ๕. กิจกรรมรักการอ่าน  
 ๖. ควรจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหา สาระ ที่นักเรียนสนใจที่จะเรียน รวมถึง
ร่วมกัน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล   
 ๗. ครูควรเป็นผู้เติมเต็มความรู้ เป็นผู้คอยให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  
 ๘. ครูควรสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา และ 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน   

๙. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกห้องเรียนและ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 

    ฝ่ายบริหารใช้กลไกจากกระบวนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ
ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  การปฏิบัติ การตรวจสอบ หรือ
ประเมินเพื่อพัฒนา ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์
ท่ีเป็นเลิศท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสำคัญ คือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และวงจร PDCA 
ด้วยการวางแผนร่วมกัน มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เพื่อระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน จากนั้นนำผลการวิเคราะห์จากการทำ 
SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตลอดจนความต้องการและ
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ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับรู้
ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แล้วนำวิสัยทัศน์ที ่ได้จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาก่อนท่ีจะประกาศใช้วิสัยทัศน์   

มีการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงาน กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กำหนดบาทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน
ให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ  
ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ทำการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการทุก
ภาคเรียน เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี ่ยวข้อง และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน   
    มีการจัดโครงสร้างบริหารงานของสถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ นำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและกาพัฒนาการเรียนการสอน มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System) หรือ MIS เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ
อย่างทันสมัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกฝ่ายเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน  
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารให้ความกระจ่างเกี ่ยวกับการกำหนดผลการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์      
พันธกิจของโรงเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่ากับนักเรียน   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรที่มุ่งสร้างคุณภาพ
ของผู้เรียน   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่  ตัวชี ้วัดของหลักสูตร   การบริการส่งเสริม
การศึกษา และการบริการทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการนิเทศภายใน  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรม
การอบรมนักเรียนทุกวันศุกร์  การประชุมครู/ผู้ปกครอง  เป็นต้น  จากนั้นนำผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ  รวมถึงผลจากการ
สอบถามความพึงพอใจเพื่อตรวจสอบว่าคุณค่าที่เรามอบให้  สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  มีอะไรท่ีจะต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
บ้าง  แล้ววางแผนปรับปรุงแก้ไข ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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๒. ผลการพัฒนา 
๑) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  

ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

๒) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชน
จนเป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้นและสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณา
การการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ ท้ังการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และ
การเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพ อีกท้ังโรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๔) ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครู คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของครู
ท้ังหมด และนำเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ครูร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ. ครูร้อยละ ๙๐ 
มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๕) โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.) จัดกิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 ๖)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา  
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๓. จุดเด่น  
 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม อุทิศตนในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ใจกว้างและยอมรับการ
เปล่ียนแปลง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ ่มมุ ่งเสียสละ ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และ
พัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน มีการพัฒนาบรรยากาศส่ิงแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน อีกท้ังมี
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของ สพฐ. ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน
และการบริหารงาน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 ๒) ระดมผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น
ระบบและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื ่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การ ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์/
ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพื ่อนำไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้  (Active learning)  ที่สามารถนำไปใช้จัด 
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการสนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิดที่หลากหลาย เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ ประสิทธิภาพของส่ือการสอน
ท่ีใช้  ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  ๒ เรื่อง  และมีการเผยแพร่ ผลงานผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน   
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การนำเสนอผลงาน  โดยผ่านการจัดทำโครงงาน  การทำงาน
เป็นกลุ่ม  การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ 
ดำเนินกิจกรรม  โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  คณะครูดำเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วยเครื่ องมือการ
ประเมินท่ีหลากหลาย   มีการดำเนินการให้คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยผ่านขั้นตอน
กระบวนการวิจัย  และมีการจัดระบบการวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียน  มีการใช้เทคโนโลยี  ประกอบการวัดผลประเมินผลข้อสอบออนไลน์มีข้อมูลย้อนกลับให้
นักเรียนได้ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว
นักเรียนสามารถพัฒนาผลงานตามท่ีครูเสนอแนะและขอส่งผลงานท่ีพัฒนาแล้วตามข้อเสนอแนะของ
ผู้สอนเพื่อเพิ่มคะแนน  โดยการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการผ่านกิจกรรมโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  กิจกรรมรักการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด
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วิเคราะห์  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
แสดงผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าใจ หมั่นเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ  งาน
บริหารงานวิชาการมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนรู้ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการวัดและประเมินผล 
“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ โดยใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ.  ในการ
วัดผลประเมินผลการสอบปลายปี  จัดทำตารางนิเทศติดตามผล สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้าร่วม
อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนเองและองค์กร ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สอดคล้องกับหน่ว ยการเร ียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น การสอนนักเรียนด้วยแผนผังความคิดในรายวิชาต่าง ๆ จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัดกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื ่องตลอดปีการศึกษา จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้
นักเรียนได้ร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองด้วยตนเอง  เช่นการจัดกิจกรรมชุมนุมพอเพียงท่ีมีฐาน
การเรียนรู้ ๑๘ ฐาน  นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัดเพื่อให้ผลงาน
สัมฤทธิ์ผล  และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามเนื้อหาสาระท่ีจำเป็นในการทำการทดลอง หรือการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามภาระหน้าที่ ที ่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการเรียนการสอนใน
รายวิชา IS  และโครงงานวิทยาศาสตร์  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติให้มากท่ี
นอกห้องเรียน เช่น  โครงการทัศนศึกษาตามโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยและศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้นำกิจกรรม STEM   
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี ่น้อง เข้ามาใช้ในกิจกรรมของค่าย  ครูผู ้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ประสบการณ์ ความรู ้รอบตัว ความชำนาญและความสนใจของผู ้เร ียนแต่ละคนมาร่วมกันทำ
กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีโอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้
คำแนะนำ เมื่อผู ้เรียนต้องการความช่วยเหลือ ผู ้สอนจะให้ความสำคัญต่อกระบวนการคิดและ
กระบวนการทำงานในระหว่างการทำงานของผู้เรียนมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  มีการวัดและประเมิน
หลายรูปแบบ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ทดสอบ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน   
  นอกจากนี้ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง 
ๆ  ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนนำปัญหาในช้ัน
เรียนมาจัดทำเป็นงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาและการต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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๒. ผลการพัฒนา 
จากการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลการผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และมีการเผยแพร่ โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นำผลมาพัฒนาแก่ผู้เรียน มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี ความสุข มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการและเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
    
๓. จุดเด่น  

ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติจริง มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนท่ี
มีคุณภาพ และได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู ้ ท่ี
หลากหลาย นักเรียน สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการจัด สภาพบรรยากาศแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  ครูส่วนใหญ่มี
คุณภาพและมีคุณวุฒิตรงตามสายงานและปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ครูมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติจริง  ได้บูรณาการทักษะใน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงานและมีการวัดประเมินผลจริง    มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณธรรมการใช้ในการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและใช้หลักการอ้างอิงท่ีถูกวิธี  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูแก้ไขปัญหานักเรียน
โดยยึดหลักการวิจัย  โรงเรียนจัดระบบการปฏิบัติงานและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  และยังมี
ความรักและเมตตาต่อศิษย์ในการประเมินผลโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑) ควรส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑    

๒) ครูควรการผลิตสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลาย  มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

๓) ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระบบ  เพื่อกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ นำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นให้ทุกกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง   

๔) ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มากขึ้นและควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 

๕) ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการ สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์โดยตรง และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๕. แผนการพัฒนาเพือ่ให้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  ๑) การจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
  ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลให้มากขึ้น  โดยโรงเรียนต้องพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย   

๓) เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
๔) ให้ความสำคัญของการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเกิดจากการออกแบบ/

ความ ต้องการของผู้เรียน มีช่องทางในการเผยแพร่สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อ
สะท้อนความคิด สร้างสรรค์ของผู้เรียน  

๕) ส่งเสริมครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ  
ด้านมาให้ความรู้กับครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง ว.๒๑      

๖) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาครู
และการนิเทศ กำกับ ติดตามอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
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ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา(๓-๕ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ี
สูงขึ้น ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลจุดเด่น 
คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. การกำกับติดตาม   การรายงานผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินเพิ่มขึ้น และการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ครูกับนักเรียน 
 ๒. นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความ
ต้องการในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนมีการจัดการและมีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ  
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม   มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้เรียน  

๓. ด้านอาคารสถานท่ีมีการพัฒนาบรรยากาศส่ิงแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มี 
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของ สพฐ. ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานและการ
บริหารงาน เช่น จัดทำระบบ E-office มาใช้ในการบริหารงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานคล่องตัว
รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งทำให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
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การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิตรงตามสายงานและปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

อย่างเข้มแข็ง ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติ
จริง  ได้บูรณาการทักษะในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างช้ินงานและมีการวัดประเมินผลจริง     

๒. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณธรรมการใช้ในการ 
สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและใช้หลักการอ้างอิงที่ถูกวิธี  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   

๓. ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดยยึดหลักการวิจัย  โรงเรียนจัดระบบการปฏิบัติงานและการ 
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  และยังมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ในการประเมินผลโดยยึดหลักความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๔. ครูมีจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วย 
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
 
สรุปผลจุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๒. นำระบบการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์มาใช้ เพื่อนักเรียน ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผล
การเรียนได้ตลอดเวลา รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓.  ผลสัมฤทธิ ์ระดับชาติ (O-NET) ยังต่ำกว่าระดับประเทศซึ ่งจะต้องมีการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๓. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 

๔. จัดระบบรวบรวมเอกสารการอบรมสัมมนาของบุคลากรท่ีเข้ารับการ ให้เป็นระบบโดยนำ
เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกแด่ผู้จัดทำ 
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     ๕. ปรับปรุงให้มีการนำระบบ E-office มาใช้ในการบริหารงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีต้องให้ความสนใจนำระบบ E-office มาใช้อย่างท่ัวถึง   
     ๖. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรให้ครบ ๑๐๐% 
      ๗. ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย 
      ๘. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนไม่ทันสมัยและยังไม่เพียงพอ 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ๑. ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระบบ เพื่อกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ  
นำผลท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 ๒  เน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน ใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 ๓. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 ๑. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรื ่องการสอนโดยใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุนให้
นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม 
 ๒. นำระบบการตรวจสอบผลการเรียนมาใช้  เพื่อนักเรียน  ผู้ปกครอง จะได้ติดตามผลการ
เรียนได้ตลอดเวลา  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
 ๔. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้
ภาในการส่ือสาร 
 ๕. จัดหาครูชาวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสารมาเป็นครู 
 ๖. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒  
 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงโดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มี
รูปแบบของแนวปฏิบัติเป็นท่ียอมรับร่วมกัน และมีความยั่งยืน    
 ๓. นำวงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดนเน้นการ
ตรวจสอบ ติดตามผลการรายงานผล และนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานในคราวต่อไป   
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 ๔. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาครู
และการนิเทศ กำกับ ติดตาม    
 ๕. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม เอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 ๖. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และนำความรู้ท่ีได้มาใช้กับผู้เรียน   
 ๗. วางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
 ๘. โรงเรียนควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ๙. พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเหมาะกับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๑๐. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม เพื ่อพัฒนาตนเองเกี ่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓  

๑.  การจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

๒.  ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลให้มากขึ้น  โดยโรงเรียนต้องพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย   

๓.  เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    
๔.  ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาครู

และการนิเทศ กำกับ ติดตามอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

   แต่งต้ัง  คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๔” 

  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
            กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
            มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา /ผู้บริหาร / ครู /นักเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนท่าเรอืพิทยาคม 

ท่ี       /๒๕๖๓ 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ใหส้อดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๔” 

…………………………………………. 
ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนใน
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และนำผลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนในส่วนที่ดีอยู ่แล้วให้ดียิ ่งขึ ้น อีกทั้งนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้จัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ต้น
สังกัดกำหนด และรายงานต่อต้นสังกัดต่อไป 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๔”  ของโรงเรียนท่าเรือพิทยา
คม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๖ , ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมภิญญรัตน์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และเพื่อการดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้  
  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายจรูญ  รุ่งเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางอุบลรัตน์ เหลืองรุ่งไพศาล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางนิรมล  เอกกะทัน ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๖. นางภิญญาพรรษฆ ์ พุทธิมาโน ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก ตลอดจน ดูแล
ท่ัวไปให้งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการดำเนินการด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่    

 ๑. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางสุภาพร  รุจิวงศาสิน  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาววรกาญจน ์ นิรัติศัยดีสกุล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๕. นางสาวจุฑาลักษณ์ เฉลิมธนะกิจโกศล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาววิรัญญา บุตรนุช   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๗. นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
 ๑. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล   ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒. นางนิรมล  เอกกะทัน  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๓. นายวัชรพงษ ์  พรหมเผือก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔. นายทศพล  โครพ   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่  

๑. นางภิญญาพรรษฆ ์ พุทธิมาโน  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒. นางอาภรณ์  ย้อยด ี   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓. นายจรูญ  รุ่งเรือง   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔. นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเรือง  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ศึกษาทำความเข้าใจวิธีการจากเอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพตามมารฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปฏิบัติการประเมินรายมาตรฐาน บันทึก เก็บรวบรวมร่องรอยการ
ดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลที่ตรงประเด็นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื ่อจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา และเตรียมนำเสนอต่อ
คณะกรรมการที่มาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัดต่อไป ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียน  

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 ๑. นางภิญญาพรรษฆ ์ พุทธิมาโน  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 

๒. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวจุฑาลักษณ์ เฉลิมธนะกิจโกศล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาววิรัญญา บุตรนุช   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
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 ๖. นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวสุรีรัตน์ สมจิตร   ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว   คร ู  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารความรู้ แบบประเมินตามรายมาตรฐาน  
๒. ติดต่อประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังจัดเก็บ 

รวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และจัดทำรายงาน(SAR)ปีการศึกษา๒๕๖๒ เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานต้นสังกัด ให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓. จัดเตรียมสถานท่ีห้องประชุมภิญญรัตน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม  
ในวันจันทร์ท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๖๓  
 
๔. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 ๑. นางนิรมล  เอกกะทัน  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวสุรีรัตน์ สมจิตร   พนักงานธุรการ  ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้เพียงพอและเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการต่อไป 

    ส่ัง  ณ   วันท่ี   ๕   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 (นางสาวมนัสนันท์    ทองศรีมัณฑนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั ้งที ่ ๕ เมื ่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื ่อง การ
กำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เห็นชอบ ให้ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 

(นายดิเรก พันธุ์ภักดี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระ ดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ นั้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ไปเทียบเคียงและจัดทำเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 
ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป ็นไปตามมาตรฐานการศ ึกษาแต ่ละระด ับและประเภทการศ ึกษาท ี ่ ร ั ฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด โดยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ 
มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของ
สถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ ดังนี้ ระดับ “กำลังพัฒนา” “ปานกลาง” “ดี” “ดีเลิศ” และ 
“ยอดเยี่ยม” ซึ่งสถานศึกษาต้องประเมินตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมิน
ท่ีมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูล
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เป็นกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่
สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนท่าเรือ
พิทยาคมจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
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 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพอย่างมีเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือพิทยา
คม จึงกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
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ตารางกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 
 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่า
เป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   
๑.๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้เหมาะสมตามระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้เหมาะสมตาม 

ระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 
๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้เหมาะสมตามระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

 
๑.๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการส่ือสารภาษาไทย  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู ้เร ียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ในด้านการสื ่อสารภาษาไทย เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 
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๓ 
ดี 

จำนวนผู ้เร ียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ในด้านการสื ่อสารภาษาไทย เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู ้เร ียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ในด้านการสื ่อสารภาษาไทย เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๔๐ ในด้านในด้านการสื่อสารภาษาไทย เหมาะสม
ตามระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

  
 ๑.๑.๓ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำ
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้  

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๔๐ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำ
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 

 
๑.๑.๔ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดคำนวณ  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ข้ึนไป ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ๕๐- ๕๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
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๒. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีผลงาน/ช้ินงานจากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี ่ยว) และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั ้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี ่ยว) และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั ้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ ที่มีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี ่ยว) และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั ้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๙ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี ่ยว) และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั ้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ๓๐ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำโครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี ่ยว) และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั ้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 

๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔. ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้  
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้  

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๙๙ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
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๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๙ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระฯ) ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 
๕.๑ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา   

๔ 
ดีเลิศ 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติเพิ่มขึ้น ๓ กลุ่มสาระวิชา   

๓ 
ดี 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติเพิ่มขึ้น ๒ กลุ่มสาระวิชา   

๒ 
ปานกลาง 

มีผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติเพิ่มขึ้น ๑ กลุ่มสาระวิชา   

๑  
กำลังพัฒนา 

ผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติไม่เพิ่มขึ้น   
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๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๑.๑ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  
๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู ้ เร ี ยนต ่ำกว ่ าร ้อยละ ๕๐  ที ่ม ีส ่วนร ่วมของผ ู ้ เร ียนในการอน ุร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

  
๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทย  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทยตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทยตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทยตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทยตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในและความเป็นไทยตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓. การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื ่น และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื ่น และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 

  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ข้ึนไป  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๑  
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความ
ชัดเจน 

๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความ
ชัดเจน 

 
๒. การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

๓ 
ดี 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการดำเนินการ 

๑ กำลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน 
และดำเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม 

 
๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ นำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  

 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ  และมีความ
ปลอดภัย 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่เอื ้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

   
๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

๔ 
ดีเลิศ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๓ 
ดี 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๒ 
ปานกลาง 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
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๑  
กำลังพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

  
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  

โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๔ 

ดีเลิศ 
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้  
๓ 
ดี 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

๑  
กำลังพัฒนา 

ไม่มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

 
 ๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ทุกคน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ทุกคน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นบางครั้ง 

๓ 
ดี 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ท่ีมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๒ 
ปานกลาง 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๑  
กำลังพัฒนา 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
 ๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  
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๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

๑  
กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง  

 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง 

๓ 
ดี 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

๒ 
ปานกลาง 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ แต่ไม่มีข้อมูล
ย้อนกลับ 

๑  
กำลังพัฒนา 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่มีข้อมูลย้อนกลับ 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
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ผลงานเพื่อคัดเลอืกรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำประการศึกษา 
๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประเภทสถานศึกษา 

  
๒.๑ การน ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ี  ชื่อ ผลงาน BEST  โรงเรียน  คุณภาพผลงาน 

๑ เครือข่ายการเรียนรู้สู่ความพอเพียงท่ียั่งยืน ท่าเรือพิทยาคม 
 

ระดับพอใช้ 
 

๒ 

การน ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์
ระดับพอใช้ 

 

 
๒.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ี  ชื่อ ผลงาน BEST  โรงเรียน  คุณภาพผลงาน 

๑ 
รูปแบบ “คลินิกวิชาการ อุทยานการเรียนรู้ สู่
ห้องเรียนคุณภาพ”  

เนกขัมวิทยา  ระดับดีเด่น 

 
๒.๕ การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได ๕ ข้ัน (IS: Independent Study) 

ท่ี  ชื่อ ผลงาน BEST  โรงเรียน  คุณภาพผลงาน 

๑ 
  
RR IS GIVER  
  

รัตราษฎร์บำรุง  
  

ระดับพอใช้ 
  

 
๒.๗ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี  ชื่อ ผลงาน BEST  โรงเรียน  คุณภาพผลงาน 

๑ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พนมทวนพิทยาคม  
  

ระดับพอใช้ 
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ผลงานเพื่อคัดเลอืกรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำประการศึกษา 
๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประเภทบุคคล 

 
๒.๑ การน ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ 
การพัฒนาอาชีพการผลิตไข่เค็ม ไข่ไก่ซีอิ๊ว 
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นายประเทือง 
ใบเนียม  

สายธรรมจันทร์  
  

ระดับดีเด่น 

๒ 
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง  นางอุบลรัตน์ 

เหลืองรุ่งไพศาล  
ท่าเรือพิทยาคม ระดับดีมาก 

๓ 

การน ้อมนำพระบรมราโชบายและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ฟักข้าว 
  

นางพัทธ์ธิรา 
พุทธิมาโน 

ท่าเรือพิทยาคม  ระดับพอใช้ 

  
 ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/ผู้เรียนที่ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ 

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) และเว็บไซต์ Kahoot ใน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
“สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  

นางสาวจุฬาลักษณ์ 
พัฒนมาศ  

พนมทวน
พิทยาคม 

ระดับดีเด่น 

๒ ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา  
นางสาวศุภิสรา  

แต้เจริญ  
โพธาวัฒนา

เสนี  
  

ระดับดีมาก  

๓ 

การพัฒนาความสามารถในการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองต้น โดยใช้ Code.org 
รายวิชาวิทยาการคำนวณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรี  

นายปริญญา 
เหลืองแดง  

กาญจนานุ
เคราะห ์

ระดับดี 
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ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๔ 
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการทักษะ  
(Flipped Classroom for 
Learning Skills)  

นายรภัทกร  
สุขช่วย 

วิสุทธรังสี 
จังหวัด

กาญจนบุรี 
ระดับดี  

๕ 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณา
การภาษาอังกฤษโดยใช้ห้องเรียน
ดิจิตอล Google Classroom เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

นายกิติศักดิ์ ดีพื้น  

  
ประสาทรัฐ
ประชากิจ 

  

ระดับดี 

๖  
กิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดเลขเร็ว
ด้วยวิธี “Deliberate Practice”  

นางอรสุชา  
ภัทรสิริวรกุล 

วิสุทธรังสี 
จังหวัด

กาญจนบุรี 

  
ระดับพอใช้  

๗ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เนน้
ศักยภาพผู้เรียน 

นายคมกฤช  
เพิ่มทอง 

ทองผาภูมิวิทยา 
  

ระดับพอใช้  

๘ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วย
กระบวนการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  

นายปัณณวิชญ์  
ชาไข 

ทองผาภูมิวิทยา 

  
ระดับพอใช้  

๙  

การพัฒนากระบวนการคิดเชิง
คำนวณผ่านการเรียนรู้โดยใช้บอร์ด
เกมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการนำสู่การสร้าง
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  

นางสาวสมฤทัย 
พาที 

ทองผาภูมิวิทยา 
  

ระดับพอใช้  

๑๐  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะการคิดและแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

นางสาวนัสชนก 
เศรษฐศักดาศิริ  

ท่าเรือพิทยาคม ระดับพอใช้  

 
 
 
 
 
 



61 
 

๒.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) โดยใช้รูปแบบ 
Double CARE Model  

นางยุวดี วงษ์น้อย  
เฉลิมพระเกียรติ
ฯ กาญจนบุรี 
 

ระดับดีเด่น 

๒ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีของ 
David Kolb ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เรื่อง กาพย์แห่เรือ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นางสาวอัญชลี  
โชคสมกิจ  

กาญจนานุ
เคราะห ์

ระดับดีเด่น 

๓ 

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่อง 
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี   
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ 
ไลน์ (Storyline Method)”  

นายรุจิกร ตุลาธาร  
กาญจนานุ
เคราะห ์

 
ระดับดี 

๔ 
พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน 
ภาษาไทยของนักเรียนแกนนำ 
โดยใช้กิจกรรม  

นางสาววชิราภรณ์    
สมตน  

ทองผาภูมิวิทยา ระดับดี  

๕ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
รายวิชาวิทยาการคำนวณ 
(ว21181) ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๑ โดยใช้บทเรียนบน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

นายพีระพงษ์ 
ประเสริฐสังข์  

กาญจนานุ
เคราะห ์

ระดับพอใช้ 

๖ 

การใช้เกม Mini Whiteboard 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจด
จำคำศัพท์ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นางณิชนันทน์   
ศรีวลีรัตน์  

ไทรโยคน้อย
วิทยา  

ระดับพอใช้ 
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๒.๔ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
นางสาวธัญญารัตน ์
โพธิ์ทอง  

วิสุทธรังสี จังหวัด
กาญจนบุรี 

  
ระดับดีมาก  

  
๒.๕ การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได ๕ ขั้น (IS: Independent Study)  

ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ 

การจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น 
เพื่อ พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑   
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง 
องค์ความรู้ บูรณาการท้องถิ่น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

นางสาวจิรวรรณ 
ปรีชา  

ทองผาภูมิวิทยา  
  

ระดับดีมาก 

  
๒.๖ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของนักเรียน  

ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

๑ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
นาฏศิลป์  

นางสาวจารุนิภา 
ด่านปาน  

โพธาวัฒนาเสนี  ระดับดี 

  
๒.๗ การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ี ชื่อ ผลงาน BEST ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน คุณภาพผลงาน 

  -   -       
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