
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(Self-Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

อ าเภอจอมบึง     จังหวัดราชบุรี 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนโยบาย
ปรับปรุงมาตรฐานและตวัช้ีวดัใหมี้ จ  านวนลดลง  กระชบัและสะทอ้นถึงคุณภาพอยา่งแทจ้ริง เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง ไม่ยุง่ยาก สร้างมาตรฐานระบการประเมินที่มีเป้าหมาย เพื่อพฒันา บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาและเป็นเป้าหมายส าคญัที่สุด ที่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย ทุกคนในสถานศึกษารับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาที่เกิดขึ้น 

 เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์
อุปถมัภ ์จดัท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูประบบการ
ประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมี้คุณภาพสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า เอกสารฉบบัน้ี
จะเป็น ขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
 

 
 

   

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
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สารบัญ 
           หนา้ 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บทสรุปผู้บริหาร          ค 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพืน้ฐาน 
   ขอ้มูลทัว่ไป          ๑ 
   ขอ้มูลครูและบคุลากร         ๑ 
   ขอ้มูลนกัเรียน          ๑ 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน        ๒ 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ๓ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ๕ 
ส่วนที่๓  ภาคผนวก 
   ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประกาศโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภเ์ร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบั   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพในสถานศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
  บนัทึกการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบเอกสารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์จดัการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เป็นองคก์รที่พฒันาคุณภาพ
ของผู ้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง  มีทักษะในการด าเนินชีวิต ทักษะอาชีพและ
ความสามารถทางวชิาการเหมาะกบัช่วงวยั   มีนักเรียนจ านวน ๕๔๗  คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
๓๗ คน การบริหารงานภายใตว้สิยัทศัน์ ของโรงเรียน “ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
คุณธรรมน าปัญญา สืบสานความเป็นไทย สุนทรีด้วยศิลปะพฒันากีฬาและทักษะอาชีพ มีส่วนร่วมกับชุมชน ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันประชาคมอาเซียน”โรงเรียนได้มีการก าหนดทิศทางการจดั
การศึกษา มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา โดย
รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ผูป้กครอง คณะครูเพื่อวางแผนร่วมกนั โดยเน้นให้เกิด
คุณภาพแก่ผูเ้รียนรอบดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ รักสถานศึกษาและถ่ินฐาน มีการด าเนินชีวติแบบพอเพยีง 

ดา้นวชิาการโรงเรียนก าหนดใหส่้งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีส่ือเทคโนโลยใีน
หอ้งเรียนอยา่งพอเพียง โดยมีโครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งให้ส่ิงรอบขา้งเป็นครู นักเรียนสามารถน าความรู้จากการ
อ่านไปสรุปและเขียนบนัทึกการอ่านไดต้ามศกัยภาพของนักเรียน  โครงการขบัเคล่ือนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน  
โครงการพฒันาการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ นักเรียนสามาถน า
ความรู้ที่ได้มาพฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ความพร้อม เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ศกัยภาพ
เป็นไปตามเกณฑ ์มีความสามารถดา้นทกัษะชีวติ นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงในกิจกรรมวิชาการ การเขา้ร่วม
การแข่งขนัศิลปหตักรรมนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้แสดงออก 

ดา้นงบประมาณของโรงเรียนมีการบริหารจดัการดา้นการเงินในรูปแบบคณะกรรมการในการบริหารงาน มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามที่ไดจ้ดัสรรมาและใชจ่้ายจริงตามแผนงาน มี
การติดตามตรวจสอบและรายงานการใชเ้งินตามงบประมาณของแต่ละโครงการ  

ดา้นบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ มีการก าหนดแผนอตัราก าลงัโดยการส่งเสริมใหค้รูเล่ือนวทิยฐานะ 

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม โรงเรียนจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อผูเ้รียนและมีความปลอดภยั โดยนักเรียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีแก่นักเรียน มีการ
บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาทุกหอ้งเรียนตามบริบทของโรงเรียน 

 
 
 

ค 



ส่วนที่  ๑   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ที่ต ั้งหมู่ที่ ๒  ต าบลด่านทบัตะโก  อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศพัท ์/โทรสาร ๐๓๒ – ๒๖๕๓๐๐                                          
website www. dtk.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๙ คน  (ขอ้มูลวนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน พนกังาน
ราชการ 

ครูอตัรา
จา้ง 

เจา้หนา้ที่
อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี - - - - ๓ ๓ 
ปริญญาตรี - ๒๑ - ๓ ๑ ๒๕ 
ปริญญาโท ๑ ๑๐ - - - ๑๑ 
ปริญญาเอก - - - - - - 
รวมทั้งหมด ๑ ๓๑ - ๓ ๔ ๓๙ 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม  ๕๔๗  คน 

จ านวนนกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปี ๑-๖ 

ปีการศึกษา/ระดบัชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๖๒ ๕๔ ๑๑๖ ๕๙ ๕๖ ๑๑๕ 

ม.๒ ๖๖ ๖๓ ๑๒๙ ๕๕ ๕๑ ๑๐๖ 

ม.๓ ๔๕ ๓๕ ๘๐ ๖๓ ๖๓ ๑๒๖ 

ม.๔ ๒๔ ๓๐ ๕๔ ๓๙ ๓๕ ๗๔ 

ม.๕ ๓๕ ๔๑ ๗๖ ๒๒ ๓๐ ๕๒ 

ม.๖ ๑๖ ๑๘ ๓๔ ๓๔ ๔๐ ๗๔ 
 
 
 
 

๑ 



ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์มีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจดัการ
เรียนรู้ ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร มีการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบติัจริง แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ แบบใชก้ระบวนการคิด กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั และเนน้เร่ืองทกัษะงานทกัษะอาชีพ  โดย
มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถคิดและลงมือกระท าอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ระดบัชั้น ม. ๑ - ม.๖ โดยด าเนินการผ่าน
โครงการขบัเคล่ือนกระบวนการคิดสู่หอ้งเรียนและโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    ๘ กลุ่มสาระ พฒันา
ครูทุกคนใหมี้ ความสามารถในการน าเทคนิควธีิสอนใหต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียน ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล ไดแ้ก่ หอ้งสมุด E – Library ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งให้
ส่ิงรอบขา้งเป็นครูและ ครูในสายชั้นเดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ ท  ากิจกรรมรวมกนั การจดัและ
ประเมินผลแบบ บูรณาการ ครูเนน้การใชค้  าถามเพือ่พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
 นอกจากน้ี โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภไ์ดมี้การด าเนินการพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกและปฎิบตัิตามความสนใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการพฒันาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกบัวยัโดยเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข และโครงการหอ้งเรียนสีขาว โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ ฝึกให้มีความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ก  าหนดจนส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สามารถบอกแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ  ผูเ้รียนท างานอยา่งเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก  าหนด มีการตรวจสอบ 
ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขการท างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดอยา่งมีคุณภาพ และปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนมีความรู้สึก  
พึงพอใจและช่ืนชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบติังานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนยอมรับในค าวิพากษว์ิจารณ์ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมุ่งมัน่
พฒันางานใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ ๆ ขึ้น และรู้สึกช่ืนชมต่อผลส าเร็จของผลงาน เพือ่อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 

๒ 



๒.ผลการด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ  :  ดี 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภด์ าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ด้านปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิต มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัดี เม่ือด าเนินการสงัเกตดา้นผลการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการ ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชั้น 
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสามารถเขียนส่ือสาร
ไดดี้ รู้จกัการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นไดดี้คิดแกปั้ญหา มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละการ
ส่ือสารมีทกัษะในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการคน้หาความรู้จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก มีความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร มีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตรในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดบัชั้น ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
และเป็นไปตามเกณฑ ์ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ในดา้นคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียนมีสุข
ภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ มีสุขนิสยัดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ เอ้ืออาทรผูอ่ื้น กตญัญูกตเวที และยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง มีความ
ตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
๓.จุดเด่น 
 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภไ์ดด้ าเนินงานตามโครงการต่างส่งผลให้นักเรียนไดรั้บรางวลัจากการ
เขา้ร่วมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมระดบัเขตพื้นที่และระดบัภาคในปี ๒๕๖๑และไดรั้บรางวลัโรงเรียนสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระดบัเพชร 
  
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภไ์ดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาขอ้มูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จดัประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศัน์ 
ก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ ์ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพ
จดัการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผู้รั้บผดิชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนงาน
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ๘ขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดมาตรฐาน

๓ 



การศึกษา จดัท าแผนพฒันาการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน จดัการและบริหารขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ
โดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา จดัท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการ
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผา่นมา วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่
ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพฒันาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพฒันา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จดัท าโครงการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการด าเนินงานประกนัให้ครูทุกคน
ในโรงเรียน เพือ่ใหค้ณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบติัหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเองที่วางไว ้มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและ          
การจดัการเรียนรู้ โดยด าเนินการผ่านโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โครงการสภาพแวดลอ้มดี สุขภาพดีชีวมีีสุข สนุกกบัการเรียนโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
โครงการพฒันาระบบคุณภาพการบริหารจดัการ 
๒. ผลการด าเนินการ 

ระดบัคุณภาพ  :  ดี 
 มีการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกิจสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาของโรงเรียน 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี สอดคล้องกับการพฒันาผูเ้รียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง มีการ
ปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมรับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัด
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและเครือข่ายการพฒันาคุณภาพ
มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดักาศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนมีความ 
พงึพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีรูปแบบการบริหารโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยดึหลกัธรรมาภิ

๔ 



บาลและแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ  
 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียน
ไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ที่ชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ มุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูปฏิบติัหนา้ที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะต าแหน่ง ดว้ยความมุ่งมัน่  ทุ่มเทการสอน
อย่างเต็มเวลา  และเต็มความสามารถจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน  
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนที่ชดัเจน  ศึกษาและวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  น าขอ้มูลสารสนเทศ
จากผลการวเิคราะห์มาออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม  และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพฒันาการของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  ตลอดจนพฒันาการจดัการ
เรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนโดยน ากระบวนการวจิยัมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา เพือ่ใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตร มีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
มีการบูรณาการ ภาระ/ช้ินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบติัจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงตามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งภายใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใช ้ครูทุกคนจดัท าแผนการเรียนการสอน และท างานวิจยัในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ ๑ เร่ือง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินการผ่าน โครงการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมลกัษณะนิสัยดา้นสุขภาวะ

๕ 



กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมผูรี้ยนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์โครงการเรียนรู้  
สู่โลกกวา้งใหส่ิ้งรอบขา้งเป็นครูและโครงการขบัเคล่ือนกระบวนการคิดสู่หอ้งเรียน 
  
๒. ผลการด าเนินการ 

ระดบัคุณภาพ  :  ดี 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้นักเรียนเกิด         
การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง สามารถตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนโดยอยา่งเป็น
ระบบ พร้อมน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
๓.จุดเด่น 

ความมุ่งมัน่ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด
ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

    จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อนัน า ไปสู่
การก าหนดใหมี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกบัไดมี้การประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่าการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและจากความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ย
ประกาศน้ี  
 

ประกาศวนัที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                                                              

............................................................ 
( นายสรายทุธ   ลิบไพวลัย ์ ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………. 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ  านวน ๓ มาตรฐาน คือ  
 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผูเ้รียนทั้งดา้นผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการ ประกอบดว้ย ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้าน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย การ
ยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจดัระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่ง
ชดัเจน สามารถด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และ
จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 



๒.๑ มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที่ดี ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมา
พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลที่ไดม้าให้ขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได้ 
๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์  
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผูเ้รียน 
             ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
             ๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ดี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                              ค าส่ังโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
                                                                           ที่ ๑๘๓ /๒๕๖๑ 
             เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
            จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อนัน า ไปสู่
การก าหนดใหมี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกบัไดมี้การประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่าการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและจากความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์
อุปถมัภ ์จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนและพฒันาการจดั
การศึกษาและระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ดงัน้ี 

๑. นายสรายทุธ  ลิบไพรวลัย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายประกอบ  จิวจินดา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๓. นายศุภชยั  ไพศาลวนั ครู     กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงกลา้  ครู     กรรมการ 
๕. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม ครู     กรรมการ 
๖. นางสมนึก  แสงอ่อน ครู     กรรมการ 
๗. นายสมพทิ  มัน่คง   ครู     กรรมการ 
๘. นางภวกิา  จนัทร์เพชร ครู     กรรมการ 
๙. นายเกษม  ธนมาก  ครู     กรรมการ 
๑๐. นางสาวเสาวนีย ์  ศรีบรรพต ครู     กรรมการ 
๑๑. นายนพพล  ทองดี  ครู     กรรมการ 
๑๒. นางสาวพชัรี  แน่นทรัพย ์ ครู     กรรมการ 
๑๓. นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ ์ ครู     กรรมการ 



๑๔. นางสาวสุนารี  ศรีบุญ  ครู     กรรมการ 
๑๕. นางสาวชนิดา  จ าปาอ่อน ครู     กรรมการ 
๑๖. นายเสกศกัด์ิ  สุยสุทธ์ิ  ครู     กรรมการ 
๑๗. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ ครู     กรรมการ 
๑๘. นายฉตัรชยั  อางนานนท ์ ครู     กรรมการ 
๑๙. นางเสาวนีย ์  แตงจนัทึก ครู     กรรมการ 
๒๐. นายยทุธนา  เลิศคลงั  ครู     กรรมการ 
๒๑. นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ ครู     กรรมการ 
๒๒. นางสาวรัติกาล  พนัธุพ์ชื  ครู     กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุรียพ์ร  สูงเนิน  ครู     กรรมการ 
๒๔. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ ์ ครู     กรรมการ 
๒๕. นางศิริอร  ฮอ้จงเจริญ ครู     กรรมการ 
๒๖. นายอนุชิต  ชะรางรัมย ์ ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๒๗. นางสาวนภสัวรรณ ล่องลอย  ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๒๘. นางประภาวลัย ์  ชีพทรงสุข ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๒๙. นางสาวกญัวรัท  เฮงชยัโย ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๓๐. นางสาวมยรีุ  มะปัญญา ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๓๑. นางสาวหทยัรัตน์ เนียมหอม ครูผูช่้วย     กรรมการ 
๓๒. นางสาวปรานอม  แสงนิล  ครู    กรรมการ/เลขานุการ 

หนา้ที่ร่วมพจิารณาและก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายโดยร่วมกนัวิเคราะห์และทบทวนความ
สอดคลอ้งและความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใชอ้ยูเ่ดิมกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
ฉบบัใหม่ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชท้ั้งน้ีขอให้ผูท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหน้าที่อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยตามวตัถุประสงค ์และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
สัง่  ณ  วนัที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

…………………………………………. 
                    (นายสรายทุธ  ลิบไพรวลัย)์ 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์

 
 



 
  

 
ค าส่ังโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ 

ที่  ๓๒ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

……………………………………… 
          จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อนัน า ไปสู่
การก าหนดใหมี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกบัไดมี้การประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่าการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ที่ก  าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตั
ลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชน เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โรงด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภเ์พื่อให้
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงว่าดว้ย
ระบบหลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ดงักล่าว และเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ต่อสังคมว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภมี์คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการก าหนด จึงแต่งตั้งกรรมการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑. นายสรายทุธ  ลิบไพรวลัย ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม  กรรมการ 
๓. นางสมนึก  แสงอ่อน  กรรมการ 
๔. นายศุภชยั   ไพศาลวนั  กรรมการ 
๕. นายประกอบ  จิวจินดา   ผูท้รงคุณวฒิุ 
๖.นายสมยศ   บุญเจริญ  ผูท้รงคุณวฒิุ 
๗.นายศิริชยั   ทองหนา้ศาล  ผูท้รงคุณวฒิุ 



๘.นางสาวปรานอม  แสงนิล   กรรมการและเลขานุการ 
๙.นางสาวหทยัรัตน์  เนียมหอม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่  ใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามค าสั่งน้ีสามารถด าเนินงานที่
ไดรั้บมอบหมายจนประสบความส าเร็จตลอดจนจดัท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา จดัท า
ขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษา เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรฐานและจดัท ารายงาน
การประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชน  
คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
จดัรวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐานต่างๆ มีหน้าที่ศึกษาตวับ่งช้ี รวบรวมขอ้มูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและ
รายงานใหเ้สร็จส้ินภายในวนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบดว้ย มาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
         มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผูเ้รียนทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดว้ย ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้าน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย การ
ยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

ประกอบดว้ย 
๑.นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม    หวัหนา้ 
๒.นายศุภชยั   ไพศาลวนั    ผูช่้วย 
๓.นายสงกรานต ์  กฤษณคุปต ์    ผูช่้วย 



๔.นายฉตัรชยั  อางอานนท ์    ผูช่้วย 
๕.นายสมพทิ   มัน่คง     ผูช่้วย 
๖.นายยทุธนา   เลิศคลงั     ผูช่้วย 
๗.นายเกษม    ธนมาก     ผูช่้วย 
๘.นางสาวกญัวรัท  เฮงชยัโย    ผูช่้วย 
๙.นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ ์    ผูช่้วย 
๑๐.นางภวกิา        จนัทร์เพชร    ผูช่้วย 
๑๑.นางเสาวนีย ์  แตงจนัทึก    ผูช่้วย 
๑๒.นางสาวเสาวนีย ์  ศรีบรรพต    ผูช่้วย 
๑๓.นางศิริอร  ฮอ้จงเจริญ    ผูช่้วย 
๑๔.นายอนุชิต  ชะรางรัมย ์    ผูช่้วย 
๑๕.นางประภาวลัย ์  ชีพทรงสุข    ผูช่้วย 
๑๖.นางสาวธิติมา  แท่นเครือ    ผูช่้วย 

 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจดัระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่ง
ชดัเจน สามารถด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และ
จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
๒.๑ มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 
ประกอบดว้ย 

๑.นางสมนึก   แสงอ่อน    หวัหนา้ 
๒.นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม    ผูช่้วย 
๓.นายศุภชยั   ไพศาลวนั    ผูช่้วย 
๔.นางสาวปรานอม  แสงนิล     ผูช่้วย 



๕.นางสาวพชัรี  แน่นทรัพย ์    ผูช่้วย 
๖.นายฉตัรชยั   อางอานนท ์    ผูช่้วย 
๗.นายยทุธนา  เลิศคลงั     ผูช่้วย 
๘.นางสาวรัติกาล  พนัธุพ์ชื     ผูช่้วย 
๙.นางสาวเสาวนีย ์  ศรีบรรพต    ผูช่้วย  
๑๐.นางสาวสุนารี  ศรีบุญ     ผูช่้วย 
๑๑.นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ    ผูช่้วย 
๑๒.นางสาวชนิดา  จ าปาอ่อน    ผูช่้วย 
๑๓.นายเสกศกัด์ิ  สุยสุทธ์ิ     ผูช่้วย 
๑๔.นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ ์    ผูช่้วย 
๑๕.นางสาวหทยัรัตน์  เนียมหอม    ผูช่้วย 
๑๖.นางสาวภาษิตา  จ าปาทอง    ผูช่้วย 
๑๗.นางสาววรรณนิศา สอดศรี     ผูช่้วย  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที่ดี ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมา
พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลที่ไดม้าให้ขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได้ 
๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 
ประกอบดว้ย 

๑.นายศุภชยั   ไพศาลวนั    หวัหนา้ 
๒.นายเกษม    ธนมาก     ผูช่้วย  
๓.นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ ์    ผูช่้วย 
๔.นายสมพทิ   มัน่คง     ผูช่้วย  
๕.นางภวกิา        จนัทร์เพชร    ผูช่้วย 
๖.นางเสาวนีย ์  แตงจนัทึก    ผูช่้วย 



๗.นางสาวสุรียพ์ร  สูงเนิน     ผูช่้วย 
๘.นางสาวนภสัวรรณ  ล่องลอย     ผูช่้วย 
๙.นางสาวมยรีุ  มะปัญญา    ผูช่้วย 

 
มีหน้าที่  ๑.  พฒันาผูเ้รียน บุคลากร หรือสถานศึกษาสู่ตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภใ์ห้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) 
  ๒.  ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการด าเนินการในมาตรฐานที่รับผดิชอบ 
  ๓.  จดัท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ทั้งน้ี ใหผู้ท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด ส่งผลให้งานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาเกิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
สัง่   ณ   วนัที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒                              
 
 
 
 
 
         
         ................................................ 

(นายสรายทุธ ลิบไพรวลัย)์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์

 

 

 

 

 



การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์คร้ังที่  
๒ / ๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๙ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไดพ้ิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภแ์ลว้     
 
          เห็นชอบใหด้ าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานตน้สงักดัและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)  ........................................................ 
                      (  นายประกอบ  จิวจินดา  ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   อตัลกัษณ์  :  กฬีาด ี ทักษะงานเด่น  เน้นคุณธรรม 

   เอกลกัษณ์  :   บูรณาการเด่น  เน้นพหุปัญญา 


